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 ..اهداء

 لى ابنتي رقيةإ

 ومن مثل رقية ..
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  -في اسماء الفصول - الزمان في الرواية تم تحديده

 .للتخيل فقط

 للتخيل ايضا وفقط! ما المكان فلم يتم تحديده،أ
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نه غال في نفسه أبالتأكيد ال نقصد . عيادة الدكتور الغالي.

من العداء والحقد  نوعٌھناك لم يكن ن إ ،وليس بيننا مودة خاصة

علم أال  جرة.األأو  لكنه بالطبع غالي السعر باالستغالل.تهام اإلو

؟ يستأجرأم  شترىھل الطب ي  ؟ لياقةي الوصفين أكثر أبالضبط 

رتين يليهما استئجار من زياأكثر  يجار جديد ال يدومإربما ھو 

جد أأن  صارت فكرة ذن على المثاليات.إاللعنة  بكشف جديد.

مطمئنا على المريض شديدة األبيض  "البالطو"الطبيب مرتديا 

طمئنان من اإلأن و ،البالطو لجزارأن  اعتبرنا لوإال  السخف..

أطباء أكثر  خذ تمييزه منأالدكتور الغالي  كثر.أال  قبيل المجاملة

فالرخيص لفظة  المشكلة تكمن في الوصف. .إليهمرخصا ذھبنا 

في الواقع  تغري بالطلب. وأحياناوحي بالخسة تأحيانا  ذات حدين

المكتوب  قطعة العملة الواحدةبداية من سعر أطباء إلى  لقد ذھبنا

على تذكرة المستشفى العام ثم تدرجنا عبر المستوصفات 

عيادة جديدة في عمارة . ھناإلى  ادات الخاصة حتى وصلناوالعي

 ."سانسيراأل"جديدة في منطقة جديدة كذلك بدورھا من ذوات 

خبر البواب السمج أأن  كدت لكننا لم نركبه فهو مخصص للسكان.

 لكنه كان سيصبح من السكان في اليوم بهذا الكشف.أكثر  ننا ندفعأ

أريد ال ة في الحقيقة في الدور الثاني وسماجة ألن العيادأكثر 

  !"تخليص حق"إال  سانسيركوب األر

 مع دخلت عدد مناقب الدكتور العلمية.باب ت  الفتة كبيرة على ال

ھل  السلم القصير.ارتقاء لهاثها من  التي ارتفع صوت  أمي 
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بعيدا ؟ فضل عالجاأوفر حظا وأسيكون عرا ساألعلى  الطبيب

أرى  لكني حقا، ن الشفاء من هللاأضي بعن البعد االيماني الذي يق

يفعل أن  يفعل ينتظرأن  وما يمكن ن ما قيل قد قيل.أو ،مفرنه ال أ

نها عملية إ ببساطة في نوعية العالج.األمر  نتحايل عليه.أن  دون

ما . العملية متوفر جراحوھا حالتها جيدة.أمي  مر.وينتهي األ

. ولكنها م تخشى العمليةظاھرا األ المشكلة تورية.؟ ذنإالمشكلة 

ال تنقل بين  أنه لذا كان االتفاق باطنا تخشى تكاليف العملية.

وقد كان مشهورا  القول الفصل عند ھذا الدكتور. ثانية.األطباء 

ذب سعره الغالي جأم أن  وال فغلى سعرهأھل اشتهر  ومزدحما.

تابع المنتظرين أنا أشغلني السؤال و؟ ليه الذين ظنوا الغالء شفاءإ

لكن ھذا  .كلهم طبقة متوسطة فيما يبدو دخل بعدي. ن  م  قبلي و

أم  ،نهم ال يمرضونأأم  عالج االغنياءين ي  أذن إ خير.ملهم األأ

 ؟ يجار عندنابدال من نظام اإل "تمليك"يملكون دكتورھم 

. ية قليال والولد يضحك بال توقفاالم متصاب. وابنهاأم  قبلي

لبنطالها أنظر  اليها حسدا فتظننيأنظر  الموضوع بسيط.أن  البد

 دھم ابنهاـ أتحفظا وتصيح بأكثر  فتبدو الضيق ومكياجها الالفت.

الشارب الرفيع في  ي تخافي يا مدام لست مثل الوغد ذال يهدأ.أن 

ترى ھل لك  صدرك المتهدل. لم يرفع عينه عنالذي المقابل 

اخرجني من خواطري النسوية ؟ بدون وتبحثينأم  زوج متشاغل

صوت الجرس لتقوم المدام متهادية دخلت لغرفة الطبيب وعينا 

نه وغد إ مؤخرتها المتهدلة كذلك.إلى  هتهاذي الشارب غيرت وج

 أتشاغل في الموبايل.. دورنا القادم اذن ذوقيا على االقل. حقا..

لنتيجة امفكرا في الطبيب وقوله وفعله و غل باللقاء المنتظروأتشا

 روما!ھنا أين؟ ة فمن ستكون عملي المنتظرة ونتائجها نفسها.

من أكثر  نظافة. قوى من الخارجأتكييف  خيرا كان الدخول.أ

 ال عيادة. "سواريه"وكأنه في حفل ، ناقتهأالدكتور بكامل  الخارج.
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أن  لقد قرر الطبيب لم يتحقق.األبيض  ن خاطر البالطوابتسم أل

األبيض  السخيفة عن البالطواألخيرة  مال المرضىآيقضي على 

يلبس ، ذنإھذا ھو الطبيب  ھل صار موحي بالرحمة والعناية.ال

في الواقع كانت ؟ جلس في التكييف ويقبض االالفالسواريه وي

 .يتهاأحتى ر نها واقعٌ أصدق أة لم تلك صورة ذھبي

 حالك وحال الوالدة؟كيف -

 جابةإنريد  لذا جئنا لك.-

 شاء هللاأن  ة بخيراطمئن ستكون الحاج   ،ال-

 قطعها بوصف الحالةأأن  عادة قررتم  ديباجة 

 مي تعاني..أ-

 ..ما في يدي من ملفاتإلى  قاطعني وھو ينظر

 رني االشعات وريبورتات المستشفىأفقط -

عدة أمي  وسألب بسرعة قل  . اذن ھو يشفق حتى من السماع

 اسئلة اجابتها بنعم فقال مظفرا

 .عملية-

ن قالها ثانية وحي بيده ذيول الذئاب وفرو الثعالب.ن أقالها وك

نه الجواب الصحيح النهائي الذي سينير أمي أوأنا  تأكدت

ا ھذه المرة لن نحصل لكنن باالخضر بعد حذف بقية االجابات.

 سندفعها ثمنا للعملية.صحيحة بل نظير االجابة الألف  100على 

ما وإما يأسا إ وتعيد وتزيد لكنها لم تفعل.أمي  تسألأن  توقعت

في الواقع كلما قل سعر الدكتور وزاد احترامه واھتمامه  ھيبة.

الحقيقة تقول  والعكس صحيح. فضول المريض واستغالله.زاد و

وھي  .لم تستغل المريض استغلك ھوإذا  أنهكما يبدو األطباء  عند

 وربمااألخير  السؤال طبقها ھذا الدكتور بمهارة. حقيقة بالفعل.

كد من وجوب العملية عن كنه أالذي سألته بعد التألول ا

 .المستشفيات التي تقوم بالعملية
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والمستشفيات  ،المستشفيات الدولية واالستثماريةالكثير من -

 العسكرية كذلك!

 

**** 

 

بالرفاھية  ليوحي انتشرذلك االسم الذي  ."البورتو"على جلسنا 

 ر مبتذل.ممل مكر يءشإلى  ھناشيء  وتحول كأي، واالسترخاء

، بحرإلى  فعالأقرب  فهو ،دان الشريف مختلفلكن البورتو في مي

ما النهار أ لكن ذلك في المساء. الدخان وسطله الحشيش.ه ؤھوا

 رهأابن المعلم توفيق الذي لم ، كما يقول المعلم صالحن افله عين

 ،مام ناصية المقهى الجانبيةألعبنا إذا  صغيرا حين كان يطارناإال 

أن وقبل  ،محل مستقل لالكسسواراتإلى  تنقلب الناصيةأن قبل 

 قراني.أوأنا  كبرأتوفى المعلم وي

دخن سيجارة طافت بي تلكم الذكريات جالسا مع عبد هللا ي

 .ويشرب الليمون ويتكلم

المكان فضال عن الجلوس ھذا إلى  كره الذھابأعادة ما كنت 

 دجامع الحي الكبير قبالتي تشه ذكرياتي ال تتركني وشأني. فيه.

ع الذي شهد خطوات والشار ذكره.أمأذنته على ماض ال زلت 

لي فهنا  لكن ال خيار. سوأأأم  حسنأكانت أأدري  الصبا الذي ال

فهو  ن كان تنزھه عن واقع وحقيقة.إو -النزھي–جالس صاحبي أ

وھي صفة خلقية ليست  ب غني.أذو  ،دقأبمعنى أو  ،غني

نفسي  قد ألوم ا كباقي خيارات حياتي.مكتسبة ال ألوم نفسي عليه

الذي ال يكف عن اثارة غيظي لكنه  فقط على مصادقة ذلك الوغد

. في ظروف غامضةاألصدقاء  فقدأفقد كنت  ،صديقي الذي دام

 .يتهئھوا ؛ومشكلة صديقي ھذا..عدم منطقيته
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ه حين يقول مثال وھو يناقش مستقبله بعد انتهاء لتحمألكني 

 .سنته الجامعية االخيرة

 .الأم  فتتح صيدليةسأكنت ن إ محتار-

الصيدلية مشروع مربح وستعوض  الجملة في ذاتها عادية.

لكن  ،بوه يستطيع تحملهاأكانت كثيرة فن إ والتي ،تكاليفها بسرعة

لصيدلة بل ا كلية هو ليس خريجف زمة في شخص المتحدث.األ

ذن ھو ذلك الشخص الغير منطقي الذي إ زميل في كلية العلوم.

كلهم أحالم ويتعشى بأن يعيد أرة يفطر على عش ،يصحو صباحا

عمل يام فاتحني بخصوص مشروع مأمنذ  من ذاكرته مساء.

كلية  ويفتتح خريجأن  من الجميل التحاليل الذي ينوي افتتاحه.

يفعل  لكن قسم الفيزياء لم   ،للتحاليل الالعلوم قسم الكيمياء معم

 :بررھا بقوله ذلك؟

 .لكننا درسنا كيمياء كذلك -

ولية بدراسة حالمه جميعا برغبته األأاية يفسر ثم في النه

 األولى ذكره في السنةأقبح من ذنب ألنني أوھو تبرير . الطب

 ال حبه.أربما لتناقضه  كلية الهندسة!إلى  وھو يتمنى التحويل

 فتقد الخيال وھو ال يملك غيره.أنا أيبحث عنه و شيءفاقد ال. أدري

. على البورتو جلسنا بعدما ھلحتمية األعتبره صديقا حتميا كألذا 

 .ال كلية اليومأن  علمنا

 .بدري ،اليوم انتهى بدري -

طول أنها إ نها خمس سنوات مرت.إ. لم تمل الجامعة بعدأ-

 .من مدة الرئاسة نفسها

لدستوري الحالي في البالد حول الصراع ا ابتسمت متذكرا

 :قلت مفسرا مر.األ

 ين ساذھب بدونهاأأدري  لست-

 "فقر"ألنك -



16 
 

تعلل له أالملحة للخروج والسهر لكني كنت  ذكر طلباتهأ

 نا..أفال ھو اقتنع وال  ..تعلل لنفسيأو

 اليوم انتهى لي وانت؟-

 ميدانك الشريفإلى  نا جئتأ-

 هآآآآآ-

البيه من رواد الحديقة سيئة . زيارته الكريمةقلتها وقد فهمت 

 السمعة..

 بوابرمضان على األ تق هللا.إيا رجل -

 نها فرصة . إرأيتأ ھهههههه.-

 ؟ھل ستمتنع في رمضان-

 حل لكم ليلة الصيامأ   -

 الحرام في رمضان ويستدل بالقرآن.يحل . ضحكت طويال

من لحظات . منه يصدق اجزءأن  أعرف نه يمزح لكنيأ أعرف

 :الصمت ثم بادر ھو

 ؟ماذا يشغل بالك واھتمامك. مالك يا محمود-

فباالضافة لحالي  يدري شيئا عن حالي. حمق وكأنه القالها األ

حمل أكنت . كشاب يكاد ينهي دراسته ويبدأ مشوار مستقبله المظلم

التذكير  عيدأ ال يهتم.أو  حكيتها له مرات فينسى مي.أمرثية 

ربما ألنه . اھتماماأكثر  . ھذه المرة بدافيدعي االھتمام ثم ينسى

 . خر التطوراتآيضا حكيت له أنا أو خر يفعله.آال يجد شيئا 

 تتم تلك العمليات على نفقة الدولة..أن  يفترض-

ذكرته بمحاوالتي في المستشفيات والجامعات  قالها بذكاء..

 المواد الالزمة للعملية.نقص في دور طويل و ،فكان الرد

 .شاطرين يعالجوا من ال يحتاج-

 .فلم يعد عندي مخزون لذلكأنا  ماأقالها متظاھرا بالغيظ 

 .مي نقابة تكفلهاكانت ألأن  سألني
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 مي ست بيتأ-

 ؟اااااه ھل مازال ھنالك ستات بيوتي-

. عصر سحيقإلى  مي تنتميأ شاركه استغرابه.أأني  الحقيقة

 تعمل والرجال عاطلون.نساء اليوم فال

 ؟تعرف من المضمون حقاأ حتى النقابات غير مضمونة.-

 قلت بال فضول حقيقي

 من؟-

لي  .الضباط يتم عالجهم بالكامل على نفقة الجيش. الجيش-

 .قريب مهم ھناك

كان معه  .لن يكف عن اثارة حقدي ريب مهم في الجيش.ق

المستشفيات . الزالت كلمات الطبيب الشهير ترن في اذني .حق

 ...لم تكن لكنها لها تكلفتها ما. العسكرية

 .لن تجند في الجيش. نت ياعمأمحظوظ -

 جتماعية التي قد تعفيني من التجنيدحالتي اإلإلى  قالها مشيرا

ستكون . بويهأنه ھو نفسه سيعفى منه ألنه وحيد أاالجباري مع 

. البيت جلس فيأعفى من التجنيد وأ  أن  ميزة له لكن ما الميزة لي

للحظة اشتعلت في رأسي فكرة  ؟مي مريضةأالسالمة و ىجدو ما

من خلف جامع  ،لقادم من بعيدإلى اشارة عبد هللا إها تقطع

 .الشريف

 كانت ندى..

**** 

 

ولي من الفرق الخوف األ مام المبنى العسكري ترددت.أ

م ، أغتهم الحازمةلم ل، أھل لسالحهم. جدير بالتأمل النظامية

أحد  .الموحد الموحي باختالفهم عنا وكأنهم كائنات مختلفةلباسهم 

تمشى في المبنى أ مامي فتشجعت.أالكائنات المدنية رأيته يدخل 
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لكن ھذا  ،فقط العاملون يرتدون الزي المختلف ى.جده كأي مبنأل

 ففي الحقيقة تلك قشرة كقشرة السوداني .نهم مختلفونأال يعني 

ھنا  ھم مدنيون مجندون. قشرة مضافة للقشرة عمدا. ،للدقةأو 

 منهم وتضاف لي القشرة المرغوبة. صبح واحداھنا أل  أني  تذكرأ

قاء ذاھب لل اآلن لكني فهي قشرة ضابط. ك.سم  أربما ستكون 

بل بشرة متصلة ذن إال قشرة  ضابط من ذوي البشرة السميكة.

بعيون إال  المدنيةلم ير  رجل عسكري كبير. بالعظام والعضالت.

شرف الذي أھذا العميد  راھقة فصارت مثلها ذكريات مضحكة.الم

يشفع ھو أن  بغرضكان ه ؤولقا .صديقي الطائشه ئشفع للقا

دخله كضابط لذا أأن  المهم .ليس ھذا ھو المهم. لدخولي الجيش

 :قال ول ماأكان 

 .نت تريد الدخولأو ،نتشفع لكم للخروج غريب.-

لكن الجندي الذي يدخل  .وأنتمذھني نحن إلى  يعيد الفكرة

السوداني  بالجنس الثالث المكتشف. ويحضر له العصير يذكرني

 طلب.أرشف من العصير ويسألني عما ي. المغطى بقشرة مقرمشة

توقع أيال ويزري من الصورة الذھنية لدي. لم ھذا يحبطني قل

وھو يتلذذ بالطبع مدافع ورشاشات بالداخل حل مكانها قول اللواء 

 :بالمانجو

 .الجيش شرف وواجب-

ما يعتقد ويجعله جورنال يقول  يتابع شيئا في الجورنال في يده.

لكنه فجأة يلتفت ويقول وقد صار  حلقة مفرغة. يعتقد ما يقوله.

 :ثرثارا

والده من أنحبه معنا باعفاء أو  لكننا نكافئ من قضى خدمته-

 الدخول في الجيش!

 .لكنه يبتسم .جد رداأال 

 تزاملنا؟أن  لماذا تريد-
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نت لست أذكره أكدت . "كشف الهيئة"سئلة أول أذلك أن  يقال

ھذا السؤال ليس  نت واسطة لدخولها واجتيازھا.أ "كشف الهيئة"

 قدرات الطالب المتوسط.على من أاإلمتحان  ھذا ."المقرر"في 

ة تختلف باختالف الوزارات وليس ھي منظومة فكرية واحد

االجابة  وتراجعت كذلك عن العكس.. لكني تراجعت. شخاصألا

ال أنا  سالسة.أكثر  مور بشكلتتم األأن  رغبأكنت  الصحيحة.

شاب جاء تجنيده أنا  مام جامع.أمسجى  امي ليست جسدأ. تسولأ

ا لغموض مإو، لوطني قررت المشاركةما لحسي اإاالجباري ف

 ليس اال. مضمون.حظى بمستقبل مستقبلي قررت المغامرة أل

يضحك ضحكة خليعة أن  كادألول ا وحين صارحت اللواء بسببي

لموجة إلى اتقلت ووعي من يسمع فانأقول  تخبرني بحماقة ما

 ت برضا العميد عن الحجة المقنعة.فاحسس الثانية من االرسال.

 فضل من مستقبل العلم.أربما كان  مستقبل الجيش

مثلي تماما في يوم من لك سأجع نت تصدق وتفهم.أھكذا -

 ا؟ھل يرضيك ھذ .ياماأل

أنا  خر ليآياه بعصير مانجو أوفي تلك اللحظة دخل المجند 

 ھذه المرة!
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ھل ؟ كثر صعوبةھي األاألخيرة  كون دائما اللحظاتلماذا ت

ھل ألن فيها  ؟ألنها ناتج تراكم كل لحظات الفكر والقلق السابقة

خط النهاية إلى  أقرب ھل ألنها ؟تزداد المنافسة ويحمى الوطيس

خر قد تضيع كل آبمعنى أو  ،حيث يتوقف العمل وتنتظر النتيجة

لحظات الجهد السابقة وبالتالي تفسد النتيجة وتفسد كل للحظات 

طول لدراسة د وھي المدة األسنوات ويزي على مدى ست؟ التالية

. حافظ على التفوقأتفوق بل كي أي ال كي كرست ھم   الطب.

 وسط كل الرياح حاولت تغير.أإال  ط كل المتغيرات حاولتوس

فشل أأن  وقفتني العوارض وكدتأ األولى من السنة. تجرفنيإال 

والسنة التالية كانت البالد جميعها  انتشلني هللا برحمته.أن  لوال

التالية كانت والسنوات . ذني عن العاصفةأصم أأنا  مزلزلة بينما

لكني . حال اآلن التي لم يجد لها حتىأبي  زمةأو زمة في بيتنااأل

لكن . قول المثل الشهير على "صبر نال ن  وم  " ،صمدت وصبرت

ربما وظيفة . نوالي التفوق في حد ذاتهأن  الكل يظن؟ لناماذا سأ

اشباع غريزة الفوز والتنافس التي أو  خريناحترام اآلأو  محترمة

فعل أأني  فالحقيقة. لكنهم واھمون حقا. لما خطا العالم شبرالوالھا 

لب مني دون تبرير وقد مر ط  أعلى  بناء  ، أعرفه ذلك لسبب ال

قدس ال يسأل عن والم اعتبرته مقدسا.. قررت تنفيذه دون سؤال

ل يشغل بالي ظل السؤا ،نعم يأ .نها موجودةأفقط تؤمن  .الحكمة

نساه ھو واالجابة ألكنه ظل يخفت ويخفت حتى كدت ، لفترة

دخل من باب الكلية أنا أكل تلك الخواطر دارت بذھني و. المنشودة
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فحتى النتيجة  .األخير ھذا العام لالمتحاناألخيرة  ربما للمرة

ئلة بعدم دخلت متبعا النصيحة القا. ساحصل عليها الكترونيا

األمر  ھذا ،نعم يأ. قبل االمتحاناإلمتحان  التفكير في مادة

لطريق والسلم التي يقول مخالف لكل قصص مراجعات ا

ضاعت أنها أظن أحسنا . متحانتت بنصف اإلأنها إصحابها أ

مام باب أجد سلمى واقفة أمن بعيد وكالعادة  كذلك النصف االخر.

فهي من األخيرة  تراجع مراجعتها نهاأالبد . متحاناتمبنى اإل

. لم تكن وحدھا. لكن عجبا الساللم.في مراجعة الي بأالر نصارأ

بل على مقربة منها مجموعة من عشرين . ولم يكن في يدھا كتاب

وال اإلمتحان  كان الوقت مبكرا قبل. تقريبا يتناقشون بحدة افرد

ناء سلمى بغرض المذاكرة القليل ويتجمعون بعيدا باستثإال  ييأت

تربت حين اق ؟الءذن من ھؤإ بغرض التركيز.ي ئوباستثنا

 كن رأيته منذ شهور.ألم  مؤمن!. لمحت متزعم الجمع اكتشفت.

الزم ساللم  -اعلم–الزمت منزلي للدراسة والمراجعة بينما ھو 

. وكلما يقرب من ست سنوات ھكذا عهدته منذ رأيته قبل ما. الكلية

لم يتغير . كذلكألول ا والفراقألول ا اللقاء رأيته عاودتني غصة

فكار أحوله من  كل ما ما حوله ومن حوله.ن تغير كل إوكثيرا 

لفكرة وسبقوه شخاص تركوا اأفعال وكل من حوله من أمال وآو

ة عمدا بينما ھو في نفس لحظأو  تركوھا قهرا. عبر سنوات الكلية

ذكرني ھذا بمدرب فريق  خرين.آافالت المنتمين منه يضم 

ن بينما ھو وخرآليشتريهم اأن  في فريقه قبل ايجتذب العبين جدد

ھل كان . تتفلت منه وھكذا سرعان ماأخرى يجتذب مجموعة 

راودتني تلكم االسئلة ولم  ؟ھل كان حزينا وكيف لم يتغير؟ سعيدا

نظرة مدرب  .ين الحظت نظرة عينيه الحادة الي  حإال  فق منهاأ

تجاھلته للحظة . لالعب اكتشفه ولكن سرعان ما ھرب منه

 .واتجهت لسلمى
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 ماذا ھناك؟-

 يغلقون قاعة االمتحانات بحجة عدم شرعية استفتاء الدستور!-

 .فهمألست -

 سنةللاألخير اإلمتحان  عالقة؟ ما العالقة ما. فهمأبالفعل لم 

 سلوبا جديدا قديما.إكان ھذا  ؟طبخسي  إنه بدستور يقولون األخيرة 

ربما منذ  ؟مع تلك الكلماتأسمنذ متى لم  مظاھرة. عتصام.إ

ط ال يعلمون تلك السياسة وفقأن  ھم يظنون. عهدي مع مؤمن

 .ناأعلمها أأخرى نواعا أ

 ؟دخلنا نحن بالسياسة عتصام بالدستور وماعالفة ھذا اإل ما-

بالطبع ليس مؤمن لكنه كان . حد الواقفين ببراءة متعمدةقلتها أل

 :بقوله من رد علي  

 .ھال يا راميأ-

صافحتني يده التي مدھا . خطوات قصيرة ومتمهلة قربته

 :ببرود اعتبره مني وليس منه فقال

 نسيت؟أ .لقد كنا زمالء-

مر الزمالة أمتى انتهى أذكر  ن كنت الإو ،أذكر في الواقع

 ؟الثالثةأم  ھل في السنة الثانية. برسوب متكرر له

 .صدقاء كذلكأكنا -

ھذه المرة متى انتهت أذكر  ن كنتإقلتها مستعيدا خيوط الود و

 .األولى السنةمن  .صداقتنا

 .مرات ع  لقد ف-

 .لذا. بالفعلـ 

 ؟تفعلون جدوى ما ما. بدون تضييع للوقت-

 .حرية التعبير مكفولة-

 قالها ثم نظر لمن حوله مردفا بسخرية

 ؟حتى في الدستور الجديد-
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 .صابني الغضبأضحكوا بينما 

ت حرية التعبير مكفولة لما وقفت لو كان ؟ي منطق تتحدثأب-

 .سوار الجامعةأمختبئا ب نت ھناأ

 ؟ي منطق تمنعنيأذن بإ-

  .ربما يفيد مقابل وھم لن يفيدشيء  داءأنت من تمنعنا من أ-

تحكم به إذا  وما جدوى العلم؟ الحرية وھم متحان يفيد؟اإل-

 ؟جدوى الحياة بدون حلم ما ؟كان مراإذا  جدوى العيش ما الجهل.

كسهام في قلوب كلماته  .صاب في داخلي شيئا ھذا المراھقأ

ھذا ما نحاوله  ؟كذلك في سبيلها لكن كيفأنا  عيشأربما . الواقفين

 .جميعا

قية الممتحنين طالب تى من خلفنا بأسكت وسكتت خاصة حين 

ارتفع . لة عما يجريئوتعالت األصوات متسا. دفعتي الكرام

ذكرى ومضت في . اف بسقوط الدستور وواضعي الدستورالهت

  :وحينها قلت بصوت عال كي يسمعني عقلي وحينها ارتجفت

 ھل تذكر عمار؟!-

 

**** 

 

 فسرھا تفسيراأوكل يوم . تذكر ردة فعل عينيهأياما أظللت 

أقول  قولها ذات يوم وفي اليوم التاليأ. ربما ؟ھل كان ندما. جديدا

لقد  .غير رأييأوحينما اشرب الشاي . واصرارادا اربما كان عن

قل ألم . ين الظلمألكن . كان مغتاظا من مقارنتي التي ظنها ظالمة

. فهل يكون مصيره كمصيره .موقف عمار .نه عمار بل موقفهإ

ھل لهذا . ربما كان ضيقا وخوفا من المصير. تفسير رابع لنظرته

 ؟م ھو تهديد ھيثم باالتصال بشرطة الشغبأ ،فضوا وقفتهم سريعا

. اإلنتظاريام الترقب وأ تلكم االيام الفارغة.ي فتأمل أھكذا ظللت 
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فت ولم يتوقف تأملي حتى صحوت ذات يوم ووق. انتظار النتيجة

بالموبايل باحثا عن عبث أنا أفي الشباك ممسكا بكوب الشاي و

وجدت شبكة الجار مفتوحة كالعادة فدخلت كالعادة  شبكة انترنت.

. يزيدأو  اجد عشرين اشعارأل. على صفحة الفيس بوك الخاصة

التهاني المصحوبة برابط . جتييوم نتي. ال ؟ھل كان يوم ميالدي

وائل قد تحقق. األ ةكون من العشرأأن  ھدفي. النتيجة كانت بغيتي

فسأخبرھا أمي  ماأ .خبر والديأسجدت هلل في لحظتها وھرعت 

 . حين تعود من عملها

 لك؟ ما-

يبرح مكانه منذ لم  -تقريبا–الذي أبي  .قالها بانزعاج جدير به

إلى  حولتنشط برز واألندس األالذي كان المهأبي  .سنوات خمس

في . ريكة ھابطة ويتابع التلفاز بال وعيأرجل سمين يجلس على 

 .غانيفالم واالن األخبار ثم األالبدء كانت قنوات األ

 .صرت طبيبا كما رغبت دوما-

 ؟مركزك كم. مبروك ياحبيبي-

حساس فقده حين فقد عمله إبال  أوي. حساس حقيقإيقولها دون 

 .جنبية تضر بأمن البالدأشركته الدولية ترعى مصالح أن  بتهمة

الكمال بالجامعة وفي القسم حصل على فرصة اأس .الرابع-

 .شاء هللان إ ريدأالذي 

يبكي كما . يبكي ..ينظر نحوي ويفتح ذراعيه ويحتضنني و

الشركات التي  راه حين كان يعود كاسف البال من لقاءاتأكنت 

نها أنه يرفض بحجة السن ولكن الحقيقة يذھب اليها كالمبتدئين لك

نتقاما من تلك الشركة إأو  نتماء للمحظوروصمة العار باإل

كان . ولذلك يخشى علي  . بينه يرى نفسه إأبي  يقول. الكبرى

الذي بدأ من أبي  .سريع النمو قصمته الريح في يوم عاصف اساق

وفي بلدتنا . يئايترك له شأن  مبكرا دون بوهأومات . الصفر
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قل ألجامعة القريبة لينجزھا في اإلى  عليمه وانتقلكمل تأالصغيرة 

. خوته البنات يعطيه الحرية للسفرأزواج . قل تكاليفأوقت و

يلتحق بتلك الشركة . ت صديقة يومانوھناك في تلك الدولة التي كا

ر المنقطع جعل المدير حماسه الفائق وعمله غي. سريعة النمو مثله

جراءات الالزمة عاد وقام باإل لفرع في بلده.نشاء اإيعرض عليه 

مة والحق به العديد من وافتتح الفرع الصغير في العاص

ظنها ستمر ، زمة سياسيةألوال  يالثان ئينشأن  وكاد. المهندسين

يام ألم ينس قط  .لم تفعل حتى جرفته في سكتها لكنها لم تفعل.

أكثر  ليى حك. النيابة واحتجازه على ذمة التحقيقعرضه على 

من مرة عن البورش والجنائيين والعساكر الغالظ والحمام 

يستمر حجزه إال  ملهأكان كل . المكتوم الذي انفجرت منه مخلفاته

. زمته الحقيقيةأوحين تم له ذلك اكتشف . م ذلك الجحيموفال يد

حماس أو  الطموحينمل ألصفر وھذه المرة بال اإلى  لقد عاد

سرة على كاھل ل بمسئولية مضافة ألب. حظ المبتدئينأو  الشباب

وال ينكر . نه قد حاولأنكر أال  يفتقر اللياقة النفسية والبدنية.كهل 

نه حتى لو حاول بجدية لما أوال ينكرون . نه لم يحاول بجديةأ

أمي  بل ،بيأشد المشفقين على أأنا  كنألم . يءشإلى  وصل

مرتبها . الموظفة البسيطة التي تحملت عنه بكل الود كل المسئولية

رباح ثمن االرض أإلى  ر لم يكن ليكفي لوال استنادهالصغي

المزاج  يئقعد سم  إلى  أقرب الوضع فصارأبي  قبل. الموروثة لها

. امرأة تقوم بدور رجلإلى  أقرب الوضع فصارتأمي  وقبلت

 اخر لنفعله!شيء  واختي الوضع فالأنا  وقبلت

 

**** 
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. كان فرحا متوقعا ،نعم يأ. لحزنللفرح لوثة كما اأن  ظنأ

لكن . خيراأيضحك  ن  يضحك كثيرا م   ،وكما قيل ،خيراألكنه كان 

والهبوط من حالق  .خيرة بل تبعها منحدر صعبأكن تضحكتي لم 

. لماذا اعتبرته ھبوطاأدري  وال. نكى من الهبوط القريبأشق وأ

ليس ھذا ؟ أجله كان ما كانانتظرته منذ سنوات وأل ليس ھذا ماأ

لكن . ھبوط الطائرة الذي ھو مصيرھا وھدفهاإلى  أقرب ھبوط

 تصال المفاجئ مساء ذلك اليوم.اإلثر إخذني الوجوم أمع ذلك 

ال الذي طال انتظاره تصاإل. غرب لي منذ سنواتاألكان الحدث 

الصوت . مراألنسى أأن  بل ربما كدت .اآلن توقعهأومع ذلك لم 

دردشة منشغل بالأنا  العميق الذي سمعته ذلك المساء بينما

عماق أدرجة المست إلى  اكان عميق .اإلنترنت لكترونية علىاأل

الشعور المتناقض الذي ذكرني بذلك . عماق ذكرياتيأو، قلبي

 درجة الشغف وسوف الإلى  أنتظر سوف. خر لقاءآشعرته عند 

 .بين شغف وخوف كانت كلمتي لذا. درجة الخوفإلى  أنتظر

 ؟ن  م  -

 راجل على النتيجة مبروك يا .نك نسيتنيأ ظنأال ـ 

 .خيرا تذكرتمونيأياااااه . ااا هللا يبارك فيك-

 .لم ننسك قط-

ين يأتي أمن . شرار السينماأشرير من كأنه و قالها بطريقة

 ؟حصل على واحدة كتلكأمتى  ؟بكل راحة البال تلك

  أم؟وھل اتصالكم تهنئة -

 لقد حانت ساعتك!-

محدثا سكونا لم اسمع عنه لكنه . قالها منهيا العواصف العقلية

 بعد العاصفة

 وما دوري؟-

 .ستعرفهألول ا نائفي مكان لقا-
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لم يكن الشعور . نهى االتصال مسرعا وكأن ھناك من يراقبناأ

انزويت وعندما . يسيطر علي   بالخطر ينقصني لكنه لم يكن ما

لكني . واختيأمي  قلق المحبون. واغلقت النور في غرفتي

طمأنتهم واخذت منهم كوب العصير الكوكتيل المصنوع خصيصا 

توقعت  وعلى عكس ما. لكني لم اشربه بل قررت النوم سريعا. لي

ھذا أن  رق وكأني علمتنمت سريعا بالفعل ولم يقلقني األ فقد

لذلك عندما . على القلقسرع للمعرفة والقضاء الطريق األ

 أذھب لم. فطار كافإأو  صحوت وانطلقت دون ھندام جيد

يشغل  بل قررت انهاء ما. صحابمباشرة حيث كانت النتيجة واأل

مام أول مرة أحيث التقينا  "ج"المدرج إلى  لذا اتجهت ،والأبالي 

 نيقة لكنيأطليت بدھان جديد وصار لها مقابض كانت قد . بوابهأ

ترى ھل سيكون الجواب في صورة جواب  .لم تتغيرنها أ أعرف

عندما . ابتسمت للخاطر السينمائي. كھناأو  بالفعل مدفونا ھنا

كر في فأما اليوم فلم أمس كان موبايله مغلقا ثانية باألكلمته 

جد ھل اتصل به أولما لم . جد شيئاأاالتصال ھنا حتى جئت لعلي 

بقراءة بعض  تسلىأقليال ووقفت  اإلنتظار قررت ؟ثانية

اثار انتباھي كان  ما. عالنات في اللوحة المضيئة بالجواراإل

سيرفقون مستندا . وراق تجنيدھمأوص عالنا للمعيدين بخصإ

يؤدوا فترة تجنيدھم ال أ ار تعيينهم الجامعي كي يشفع لهمبقر

دفعة تجنيدي خالل شهور . ذنإربما ھذه ميزة خفية للتفوق . كاملة

 . حدة من تلكم المستنداتشك وا قدم الأوسوف 

 .يا من تلك االوراقألكنك لن تقدم -

 .ليه من خلفيإخذت نفسا عميقا ونظرت أو. جفلتأقالها ف

دخل الكلية بل أصعبا لي منذ عدة سنوات لم األمر  صار-

 .رجعت شاباأني  شعرأ. سرھاأالجامعة ب
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لم  سلمت عليه مع حضن عابر.. قالها مبتسما فاردا ذراعيه

أن  بل حه ھي المالمح وبشرته ھي البشرة.كثيرا ومالميتغير 

 .شعره ھو الشعر

 ؟انه الزال محتفظا بلونهأم  ھل تصبغ شعرك-

 .ال يتغير بسهولةاألحمر  الشعر-

 سألهأضاحكا وتأبط ذراعي خارجا بينما  قالها

 نا االولئالجواب في مكان لقاأن  لم تقلأ -

 :لم يكترث لثوان ثم قال

ننا التقينا ھناك ثم مشينا في نفس أتذكر إال  .ذاكرتك ضعيفة-

جد نظرت جانبي أل. ولاألنا ئكل ھذا يعتبر مكان لقا. ھذا الطريق

ال ورود . الحديقة الفارغة التي تمشينا فيها صارت مبان للمعامل

 سوى أنهرد أأن  كدت شجار ال ھواء فقط اسمنت وبشر.أ ال

 :سبقني بقوله

 .لكنك لم تفهمه ،نك بالفعل وجدت الجوابأغير -

خر عالمة ب بينما باآلحدى حاجبي عالمة التعجإصنعت ب

 ؟االستفهام

ولن تصبح معيدا  نت لن تقدم فيه.أ. عالن للمعيدينذلك اإل-

 .وستدخل الجيش

 .كمل بجدية مؤكداألكنه  ،ظنه يعبثأابتسمت 

سوف ترفض التعيين وتدخل الجيش في كلية الضباط -

 المدنيين!
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صخب ومرح  جازة.عصر يوم اإل النادي حول حمام السباحة.

وھن فتنة  .المياه فتنة الفتيات. طفال فتنة المتزوجاتاأل. وفتنة

تجمعات حسب الجنس وجدت  الرجال شبابا وشيوخا يستوون!

تجمع األخيرة  .ھتمام وجدت وحسب المصالح وجدتوحسب اإل

سبوع ويتقابلون يام األأعمال يتحاربون طيلة أخليطا من رجال 

يفصلون  -يقولون- شواط ھنا وبعض كبار الموظفين الذينبين األ

ك كذلك ضيوف مرحب بهم ھنا. العمل العام عن الحياة الشخصية

حدھم أأنا  كنت كل له فائدته. السيما لو رتب عسكرية. دائما.

دي له جهاز سياعمل لدى أنا أمرحب بي دائما ف. اتنقل بكل دعة

فقط أنهي جميع المصالح  .ماھيتهأذكر  الأني  خصوصيته لدرجة

وبالطبع ھي المصالح . استدعى االمرإذا  اثنينأو  بتليفون

 يعرفون.أن  ريدھمأيعرفونه عني و ھذا ما ما رتبتي.المتوسطة ك

الذي  لكن ما. يضا جزء من قضاء عطلتيأو. ھذا جزء من عملي

رة من رجال ال يعنيني حوارات مكر سمعجنيه من جلستي ألأ

 غرور بحيث ال يسألون ھذا السؤال.ھم من ال. يءعملهم في ش

فوق يخشون الكالم . يهابونني ن كانوا يخشونني في البدء.إو

لكني . عمال تتم تحت ترابيزة مصالحهمأعن هم ئلقا "ترابيزة"

بمشروعية  اؤمنأني  رفعت الحرج فيما بعد حين ابلغتهم ضمنيا

إلى  قسمتهم في البدء. فهلموا. عمال غير المشروعةبعض األ

حرجا لكن رجال أكثر  الموظفون عمال.أموظفون ورجال  .قسامأ

رأة فشجعوا الموظفين على البوح جأكثر  العمل الخاص كانوا
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ستمع أجلس أنا أو سعار ذممهم الكبيرة.أم الصغيرة وسرارھأب

ال لن ؟ ذنإمصلحتي  ما. فليكملوامطمئنا في نفسي مطمئنا لهم 

. صبح حوتا كبيراأربما . عمال بعد خدمتيسلك نهج المال واألأ

أم  قوى الحوتأومن ؟ يصير حوتاأن  لكن ھل حقا يطمح القرش

قوله تحت أ لكن ما قلتها سابقا ھذا جزء من عملي.لكني  ؟القرش

 :قولأ ةستأو  جولة حين نجتمع خمسةبر

من  مل  أوحديث الضباط . تعجب االوالدادي الجيش لم تعد نو-

 .حديث البكوات

ھناك أو  يبدأون بذكر فاتنة ھنا يضحكون ثم يتكلمون وعادة ما

 ـ..ثم يتبعونها ب

 .وتنسى الفرق بين االجناس .ر من غزالناوزوجتي كفيل يغ-

عادة ال . حيانا يحكون بعض المغامرات في ذلك المجالأ

 .ويتبعونه بالدولةويتكلمون في السوق  يطيلون

 .حياناأخجل أطلب على التفاھات يزداد لقد صرت ال-

 مصانعي الضخمة تنتج كاراتيه ولبان!

 .الدولة صعبة الظروف حقا-

  .ھذا الحالإلى  وصلت ھا ماؤعداألو خطط لها -

ثم . مريعنيني األأو  ينظرون لي فابتسم وكأنني ليس مسئوال

في يوم اجازتهم وكأنهم  عمالهم حتىأيبحثون قليال عما يعني 

 .اليهود يرمون شباكهم ليلة السبت

رغب في ترخيصها لكن المشكلة في عقود أرض أقطعة -

 .ملكيتها

ترخيص  بتورية لطيفة. وكأنه مزاد على قضاء المصلحة.

عادة  قوم من مقامي.أأن  من يأتيني به قبل رض بوضع اليد.أل

إذا أنا  دخلأن لم يكن إو. يدخل المزاد الموظفون ومعارفهم

كن يقتصر على كذلك لم ياألمر  لكن. مروسعت مقدرتي األ
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 يامأسياسية السيما مور أإلى  لكن تطور. المهمات االقتصادية

 ،ولةماكنها دوما مشغأحزاب المرضي عنها قليلة واأل. اتاإلنتخاب

ذن فليحظوا بدعم إ. والفراغ ال يسعف ھؤالء لخوض الخضم

سيتغلبون . عدم دعم سلبياألقل  قط علىف حزاب.خارج األ

وھنا ال ينكرون . توسطأھنا  فقط ليتركهم الحكم. موالهم.أب

 . لكن ھذا اليوم كان مختلفا. فضاليأ

 .حالة الغضب في البلد تعلو-

 .المسكنات ال تجدي-

 .ات قادمةاإلنتخاب-

 .لن يغامر النظام بانتخابات غير نزيهة تزيد التذمر-

ات الغير مزورة اإلنتخابف. خطرا حقيقياكل ھذا لم يشكل 

فقط . محسوب على النظامھو ستأتي بمن أخرى بأو  بطريقة

حسب على النظام ي  أن  يكون الناجح يرغب فيأن  ،شرط واحدب

 ن..أال 

 ترشح للحزب المعارض!أس-

بل صمت من  ،صمتهأو  والغريب لم يكن قوله. قالها وسكت

ناديت فريد . له بثباتأنظر  ظللت نا.أوال . حدألم ينهه  حوله.

استعددت للمغادرة بساقي ابني الذي يلعب في حمام السباحة و

 العرجاء.

 

**** 

 

د التاسعة لكن وعن كان يعرفه الجميع والمإجدا و المكان سري

 في العاشرة.إال  ولن يأت القائد قبل التاسعة والنصفأحد  لم يأت

مل الحوائط أتأفضلها من ضمن ثالث وقفت أي تفي القاعة ال

أنها بد  الدائرية المحيطة بالمنضدة الدائرية العمالقة التي ال
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تأمل لوحات أعلى الحائط  خصيصا طبقا لمقاس المكان. ص نعت

البعض يبالغ  البالد على مر عشرات السنين. زيتية مرسومة لقادة

. ھذه مبالغة بالطبع لكن لها قرائن. البالد تدار من ھناأن  في قوله

قلتها لنفسي واقتربت . حوالعن ھنا في كل األ اليس بعيد القصر

 .بقية الصور مضاعفة لهم في الحجم من صورة الزعيم متوسطة

 .نورأالمقدم -

شرف الذي أالعميد إلى  سمعتها من الخلف تناديني فالتفتت

 .كان على الباب ينظر لي باھتمام وصل مبكرا عن الباقين.

 .ھال سيادة العميدأ-

لم يكترث واقترب من خلف المنضدة ليقف  تحية. قلتها بال

 .جواري

 ھل نسيت وجوھهم ولو للحظة.. ماذا تتأمل-

 .نك البد تعرفأخلفها كما  للوجوه ما-

 تقصد؟-

 .على اليمينألول ا نظرت للثالثة

 .ھؤالء يكرھون بعضهمأن  ھل تشك لحظة-

 تقصد كانوا-

فقال  نهم مازالوا في قبورھم لكني صمتتأخبره أأن  كدت

 :ساخرا

يتشاجروا أن  ال نضعهم متجاورين حذرا منأھل تطالب ب-

 ؟مثال

 :ضحكت اصطناعا وقلت

جميعهم رؤساء  للمفارقة.أنظر  قصد.أ .شرف بيهأال يا -

 م جميعا رغم تباينهم الشديد.نحبه رموز لنا.

 ؟ھل تحبهم كلهم بالفعل-
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أن  وكدت؟ الأم  نه يحبهمإ ؟ترى ماذا يقصد قالها بخبث تنمر.

دى التحية كالنا فقد كان اللواء أھذه المرة . رد لوال وقع خطواتأ

أن  اآلن كان لزاما مين العقيد يونس.خلفه تابعه األ سنهوري ومن

لم يأت جلس اللواء على يمين كرسي القائد الذي أن  نجلس بعد

دخل نقيب  قرب الباب.أنا  وجلست توالت الرتب بالمجئ. بعد.

صغر أأنا  .اجتمعنا على القهوة. نشربشاب يسألنا عما 

رقياتي الموجودين ھنا ليس فقط بحكم الرتبة بل السن كذلك فلوال ت

ولوال ثقة القائد الجديد لما كانت ترقيتي  قل رتبة.أالمتوالية لكنت 

. دخل النقيب ثانية معلنا وصول سيارة السيد قائد الجهاز. األخيرة

ته الطويلة نوعا وقفنا مؤدين نظرنا مترقبين للباب ولما دخل بقام

. رأس المجلس وجلسإلى  اتجه لتحية بينما ھو يشير بيده لنجلس.ا

 .يدخل النقيبأن  ضرب جرسا وقال قبل

 ھاني قهوة يا-

 وان بدين دخل فاشرت له باصبعي اللذلكن ھاني لم يسمع حي

 فانصرف. ،كفنجان

 .كرام سادة يا صباح الخير يا-

 .ضيقأو  التي ال تنم عن ابتهاجقالها بطريقته المعتادة 

 فندم صباح الخير يا-

ي كذلك لذا ئستثناإجتماعا دوريا فانه إن كان إاجتماع اليوم و-

ھو  لدينا ما االجتماع القادم.إلى  ة مواضيعكمسنرجئ مناقشة كاف

 .ھمأ

 .فندم لكن يا-

 سعدأكانت من اللواء 

 ماذا؟-

صنع مشاكل األمل  مشروع. ھناك مواضيع ال تحتمل التأجيل-

 .كبر من مزاياهأ
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ه الذي يكان يجلس على اليسار لذا فقد كنت مقابال لطرف عين

رد لكن ألم ؟ رد مثالأأن  ھل توقع .نه لم يرقبنيأالذي تظاھر 

 .القائد رد

 .لتال مناقشة ق-

جفلت حين أثم  سعد الذي بدا متبرما.ألواء لاإلى  نظرت مليا

 .نظر لي بدوره

وراق في الخارج ھاني بالقهوة للقائد طلب منه األ وحينما دخل

كان  جانبيات.يات ئبينما للحظات تكاثر الهمس ثنا. مع المرافق

لذا . رجل تقني يقود قطاع الكمبيوتر جواري العميد سمير وھو

سي النظر وقد رحبت بذلك خاصة مع اختال كان قليل الكالمقد ف

يدخل أن  هاني قبلوراق التي قدمها لعبر الباب للمرافق واأل

قلب في االوراق  حينها انتبهت الرؤوس ثانية. مام القائد.أليضعها 

 .األولى لصفحةاإلى  قليال ثم عاد

، كثركمأأو  مامي والتي ساھم فيها بعضكمأمن التقارير التي -

ھناك أن  ستطيع القولأالصورة المجمعة التي عندي وحدي  ومن

 .يتهدد نظام الحكم اخطر

 :ردفأكت ھنيهة امتعضت فيها الوجوه ثم س

حوال األ. لسيد الرئيس يضعف يوما بعد يومفي الحقيقة نظام ا-

 .الفشلإال  ولم يعد من سبب مقنع لهذا للشعب. تتدھور

 :استأذن لواء نسيت اسمه وقال

ففي كال  في غضب الناس.أم  ھل تقصد الخطر في الفشل-

 .نتيجةإلى  سيؤدي الفشل بسببنا وال الغضب الحالتين ال

 :ابتسم القائد قائال

الوضع غير  ات الماضية.اإلنتفاض لواء وحضرت نتأ-

 .مأمون

 .صحاب التقاريرأواحد من أني  خاصةوافقته الرأي 



37 
 

حدث لغط في المجلس بينما القائد بدا وكأنه يستخرج ورقة 

 .رير وحين فعلن التقامعينة من بي

 . رجو الصمت والبقاء في الموضوعأ-

 .صمتوا

كما قلت اتسعت المعارضة الشعبية واقصد بالشعبية ھنا كل -

حتى قول لكن التفكير أو  عملإلى  لم تتحولأي نعم، . الطبقات

 .ومع ذلك فالمشكلة قديمة. مقدمة

 :حد التقارير وأخذ يقرأأمسك بأ

 ما. لقيام ھذا النظام األولى )الشباب معارض منذ اللحظة

فمعظم الشباب غير مسيس ولم  من.اسكته لم يكن فقط يد األ

سكته كان أ ما ي مظاھر احتجاج ضد النظام حينها.يشترك ف

بل  عالمسه يد اإلأي   يضا لم يكن ماأو اليأس من التغيير.. اليأس

ھؤالء كانوا كتلة تأييد النظام . ببساطة من ھم غير الشباب

لكن في اضفائهم  م تكن تكمن في ذاتهم.ھميتهم لأ. الضخمة

 اآلن .شباب فيفتقد حينها لدافع التغييرية على نظام يكرھه الالشرع

 .مال(أتعطي الشباب اليائس . الكتلة الضخمة تتفتت

  .حدھمأسكت بينما قال 

 .عترض على ھذا الكالمأنا أ-

 انفعل القائد

تفضل . المتخصص ھو من يتكلم. عتراضال يحق لك اإل-

 .سيادة الدكتور نبيل

، العميد نبيل ھو رئيس القسم النفسي بالجهازوالدكتور نبيل ھو 

 :بدأ الكالم .سعدأجالسا على اليسار بجوار اللواء 

فالرأي  .لكبارھمية مطلقا لرأي اأال . الكالم مجمله صحيح-

 . ما الشباب فالرأي للتغييرأ ،عندھم لمجرد الرأي
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كمال ما بدأه وبدأ إي جابة وافية وبدا القائد راغبا فإلم تكن 

 :مامهأمن التقرير أخرى فقرة يقرأ 

الشباب جلهم يقعون تحت أن  )ومن المالحظ وغير المستغل

فقط ھو العرف المعروف . مالحقةأو  رحمة النظام دون جريمة

نه أظن أة وقتصادية بحتإتستغل من ناحية . بالخدمة العسكرية

 .حان الوقت الستخدامها سياسيا(

 :وضع التقارير ونظر لنا صامتا برھة وقال

 .ترون روني ماأ النقاش في تطبيقها. ال نقاش في الفكرة.-

 .بدا التلجلج نتيجة الغموض

 :قال اللواء سنهوري بصوت منخفض سمعته بالكاد

عادة تأھيل الشباب المعارضين من خالل إفندم  تقصد يا-

 .الخدمة العسكرية

 بالضبط-

أني أنا  ترى ھل خمنوا حينها .لم تكن تلك من القائد بل مني

 كنت صاحب التقرير والمشروع الجديد؟!

 

**** 

 

إلى  من ضابط عادي ،فيهأنا  ماإلى  بتقرير مماثل ارتفعت

كان الوضع مختلفا  قراني في ھذا الوقت اليسير.ألها رتبة لم يص

رع ھام في ھيئة فإلى  ضابط انتقل حديثاأني  ضافةباإل. كثيرا

 حتى الموجودين حظا. سوأأسلوبا حيث تصبح أقدمية تعترف باأل

عرج ولك أنت شخص أنه باالضافة لذلك أإال  .منك رتبةاألقل 

وھذا معناه  يام.أودوائر الجيش عدة  عالماإل ثارتأقصة مثيرة 

ستكون الحديث بارادتك عبر . عدة شهورلنك ستكون الحديث ھنا أ

لم . االسئلة التي توجه لك ومن خلف ظهرك في غيبة الزمالء
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وفي البدء كانت المهام الميدانية . وقررت شق طريقيكترث لهذا أ

 بينما ال يرغب الجميع في مغادرة مقاعدھم كان علي  و .مهمتي

كنت . التحرك يوميا بين الوحدات العسكرية رغم عجزي المستديم

 نه لن يتغير.أ عرفأراه وأ رفع ماأوكنت . تفقد حاال شبه موحدأ

 .من مرةأكثر  لفت نظري العقيد زين

 كان ال يمكن تغييرھا.إذا  ئاشي الصورة القاتمة ال تعني-

 قل رمادية.أو  فلنجعلها بيضاء

 :بالصدفة حين مرة في مكتبه حين قالإال  كترثألم 

تطلب حال  األركان. الصورة القاتمة العامة تسربتأن  يبدو-

 .لمشكلة االحباط لدى المجندين

ا والهرب عمدحداث العاھات أتحار وناإل في ذلك الوقت كان

يبقى شيء  كان ھناك تعتيما لكن ال وجها.أوسط المجندين في 

 . حرج الحكومة والجيشأالتسريب  مظلما.

 .ساتركك ليومين لتوجد لي حال-

 .لكني بالفعل فكرت في حل-

 :ردفتأنظر لي باستغراب ف

 .ملالحل ھو األ-

 اثناء تجوالي بين الوحدات باالضافة لخبرتي كوني عسكريأ

لدى الجندي األمل  يتعلق حدى الوحدات.إل ابل وكنت من قبل قائد

عنده الرغبة بفعل  المجند تتضاعف. االجازة: واحدشيء  في

جازات تتفاوت بين اإلأن  الحظت كذلك. ساسكونه مدني باأل

ن معظم الوحدات يعاني المجندين فيها من فراغ يسمح أالوحدات و

 .بالطبع بمضاعفة اجازتهم

 :خبرت العقيد زين ضحك وقالأحين 
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؟ جازة تسبب السعادةاإلأن  ھل تظن بني. نت قليل الخبرة ياأ-

العودة من ھي حباط شد لحظات اإلوأ. حباطبل ھي مقدمة اإل

 .جازةاإل

ط يكاد حبافي الحقيقة اإل يقول. ما أعرف كان محقا وكنت

من أو  تعددتأو  جازتهإمن طالت . بين المجندين يايكون متساو

 ازة المنتظمة يقابلها سجن منتظم.جاإل. تجازاته وقل  إقصرت 

فكرة المنحة في المرتبات ستتكرر . السجن ينتظمإال  يكمناألمل 

. نتأنعم قد تكون . فراد الوحدةأحد منحة يومية أل جازات.اإلفي 

الحماس . ملاألاألمل  .لو ليس اليوم سيكون الغد نت.أنعم 

 والمسابقة!المغامرة  .والتشويق

 ھتمام على وجه العقيد زينظهر اإل

 ا.منظم احضر لي ملف. ار لي ملفحض  -

ظهرت  ،رت الملف والخطة وتم عرضها وتطبيقهاوحين حض  

ترقية . ھمها كان على المستوى الشخصيأكن لها نتائج فورية ل

عيد خبرة سابقة ال تزال أوثقة جديدة من قائد جديد وكأنني جديدة 

 كانت قد كلفتني ساقي في ظروف عصيبة!ن إي وفي ذھن
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طريق . مرةألول راه أعجابي بهذا الطريق الذي إ خفألم 

نه سيصير لعنة أ أعرف .مستقيم مظلل بال مطبات بال سيارات

شجار األ. فالطريق غير مضاء لكنا كنا في عز النهار مساء  

ضربت  على جانبي الطريق ضاربة في القدم بقدر ما الموازية

رض والتي ربما الواحد منها له قطر كقطر سيارتي جذورھا األ

ا عرضا قدر الطريق يالشجرتين المتقابلين ربما ساوعي ذجأن  بل

وفروعها الوارفة السفلى تكاد تلمس جانبي . الضيق غير المزدوج

 ها البعض صانعة قوسابينما العليا تالمست بالفعل بعض ،السيارة

فالطريق الصحراوي  وكأنها غابة تفرعت من صحراء.، مظلةأو 

صل تلك التفريعة على النقيض تماما في أأن  تيت منه قبلأالذي 

 ريق باعتبارھا المرةحببت ھذا الطأأني  غير ،المزايا والعيوب

صانع المشاكل أبي  فانا الشغوف المولع الذي سماني، ربما األولى

ھو من اعطاني تلكم السيارة مكافأة على أبي  بالمناسبة والحلول.

ره أھذا المكان الذي لم إلى  ية الجديدة والتي انتقلت باثرھاالترق

 انتن محملان مقابلتاشاحنتإال  ماميأطرقه تبعد عبر طريق لم 

اقتربت أني  للحظة ظننت. تفاديتهما بصعوبة .بمحاصيل الصوب

لكن حين اقتربت بدا كمينا  ونصبة ما لكمين.ظال بعيدا أرى  وانا

 جذع شجرة طويل لكن رفيع مربوط من ناحية سمكه. عشوائيا

ذن . إحدأمن  لكن ما حجر ضخم يستخدم كرافعة للجذع.إلى 

ذ لم يطل إلم يطل تفكيري  كيف مرت الشاحنتان الماضيتان.

شجار الضخام التي العضالت من خلف األ ثنان مفتوالإ. غيابهما

نها غابة إ. شجاراأشجارا وأوراءھا أن  دركتأ -حين تمعنت–
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ما إرتديه سالح ذو حدين ألرسمي الذي زيي ا. توترت. حقيقية

 :من الشباك المقابل وقالألول ا اقترب. ينكل بيأو  يحميني

 .ھممت بالرد ..رايح فين-

وحين وجد الثالثة نجوم لكن الثاني الذي اقترب من شباكي 

لثالث لم  شارأيبتعد وأن  خرشار لآلأده تحية وشار بيأعلى كتفي 

إال  رھاألم  احجارأيفتح جذع الشجرة ومن خلفه أن  اآلنإال  رهأ

 :وقال كذلك. اآلن

 .ھال المنجلة نورتأھال أ-

 :استعدت تركيزي وقلت

 نتم مين؟أ -

ول مرة نشوفك وتشوفنا أحضرتك . حنا حراس الطريقإ-

 .اتفضل .بكره تتعود علينا

 .كثرأنظرتي لكنه قال ثانية بحزم ظللت على 

 اتفضل-

ظللت  حدث جلبة.أإال  نتقلت ببطء مقررادرت المحرك واأ

فقت على صوت شاحنة محملة بالمحاصيل وقد أشاردا حتى 

أو  سبهأأن  ضرب صاحبها تنبيهه حتى انتبهت وتفاديته وقبل

وحدة . ذات السهم الذي يكاد ينمسح سب نفسي وجدت الالفتةأ

مما أقرب  كانت البوابة. بطأت وانعطفتأ. شارة ترحب بكماإل

شجار الضخمة حتى األ. كانت بائسة بمعنى الكلمة تصور.أ

شجار ذابلة وحشائش أعن جنبي المدخل وبدال منها كانت اختفت 

شجار معنت النظر وجدت بقايا جذوع األأوحين . نتظمةمغير 

قطعوھا ليستبدلوا بها تلكم لقد . الضخمة ترقد بين النباتات الضئيلة

أن  وقبل. لي  إتي رأيت مجندا يهرع وقفت سيارأحين  الشجيرات!

 :التحية قائال قدمبه يإذا أنا  علمه منأ

 .عندنا خبر بسعادتك-
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حمرة في الخدود  جعده.أمر البشرة والعيون والشعر سأكان 

حقه زميله الطويل ل لفة.وجه مستدير يشعر باإل ثر الشمس.أمن 

األمر  في الداخل كان .عليه الغلظة وفتحا البوابة تالرفيع الذي بد

 انت الطرق رملية غير ممهدة جيدا.ك بدائية وعشوائية.أكثر 

التي ت الوحدة العتيقة اخلف سيار حوال.توقفت قريبا في كل األ

تأمل الوحدة أفت للحظة وق ھي بال شك من مخلفات الحرب.

 ھذه ھي الصفة الغالبة. .دور واحد مبان صغيرة من الموعودة.

مامه أصغر أودكانا  ،يرافميزت مسجدا صغ جاھدت لتمييزھا.

ومبنى واسع من مجموعة حجرات البد انه  كراسي.من العدد 

عدة مبان متشابهة متجاورة  وفي الركن البعيد. المبنى االداري

عدة مجندين على إال  لمحألم  تقدمت خطوات.. نها لاليواءأالبد 

ن يقبعون على يخرآيدخلون ويخرجون ون يخرآو االسوار

نبعث ت االكراسي امام الدكان الذي ميزت امامه منضدة وتلفزيون

حتى  وواصلت التقدم أنصتلم  .اخليع امنه موسيقى شعبية وصوت

 دخلت من باب المبنى المتسع.

 .نورأھالاااا سيادة النقيب أ-

 سلم علي  . من عرف نفسه بانه ضابط الصف جمالكانت م

 .خبري انتشر فعالأن  يبدو. صدقاءبحرارة األ

 المالزم سيف في انتظارك-

دا غرفة عادية ج وغرفة مغلقة ففتحها لتبدإلى  قالها وسبقني

ومن خلفه المالزم سيف . يءفقط كان المكتب جديدا بعض الش

مامي معلنا أجلس ھو . جلس بدال منهدى التحية وانسحب ألأالذي 

 !77شارة وحدة اإلتسليم قيادة 

 

**** 
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. عموماأكثر  لنأخذه بنظرة. بشكل مختلفاألمر  لنأخذ. حسنا

ستتعدد االجابات ال شك كما  يحيا لهدف؟أن  اإلنسان لماذا يحاول

ختبار لذا فالهدف ھو دينيا ھذه الحياة مجرد ا. تتعدد المناظير

على لم يقتصر الدين  م  كذلك ل  األمر  لكن لو كان النجاح فيه.

ستتعدد . جهادإلى  ك النجاح لكن التفوق يحتاجستضمن ل العبادة؟

فس لو استثنينا مسمى جهاد الن ؟جهاد تقصدي أ .المناظير ثانية

 .الدين؟ جاھدھم وكيفأفعالم  نقيضه جهاد الغير.إلى  لوصلنا

ينا أ ..مور المشتركة بينناالحياة.. األ ..واذا كانوا على نفس الدين

لكن ھل ستقتل  .الكيفية ستكون مختلفة ؟يملك القرارينا ؟ أيحكم

ذن إ السياسة! :مثل ھوألاالحل . سيقتلك بعد قليل المخالف؟

والهدف وسيلة  السياسة وسيلة للجهاد والجهاد وسيلة للهدف

درك ذلك حتى أكن ألم أنني  دركأعود بالزمن أوحين . للحياة

فكرة في مدينتي كنت قد أسست لهذه الأني  ورغم. فترة قريبة

ين دخلت الكلية الموعودة حإال  درك معناھاأالصغيرة لكني لم 

ول الحاسدين. من تلك المدينة الصغيرة أنا أها وحسد عليأ  بسذاجة 

عمله بالعاصمة لم يشفع  ليعيش بالعاصمة.أبي  نتقلاجاورة الم

العريقة ومدرسة طبها كان  لهذه الخطوة لكن التحاقي بالجامعة

 :حين كان يقولأبي  أذكر .قوى لهأدافعا 

 .شفتش حاجة نت ماأ–

مامي ي الكرسي األف -األولى للمرة- نا جانبهأن يقول لي وواآل

 .ختي الصغيرةألتي جلست بالخلف مع اأمي  من السيارة بدال عن

 دلوقت ھتشوف كل حاجة.-
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كثرھا أشهر شوارع العاصمة وأأحد  كانت السيارة تمر بنا في

بمتابعة زدحام االستمتاع بتلك الشهرة تاح لي اإلأزدحاما وقد إ

 .في الرحالتإال  رھاأمعالمه المميزة التي لم 

 .بس التنافس شديد. ھنا فيه كل اللي تطلبه-

رة تخترق الشوارع الجانبية رد وحين بدأت السياأم لابتسمت و

نيقة كانت شقتنا أوبالفعل في عمارة . ننا شارفنا الوصولأعرفت 

 ال .كانت مؤثثة بشكل حديث. عوامأ ةلخمسأبي  استأجرھاالتي 

تكفل كل منا بنقل . مرمهندس الديكور تكفل باألأبي  صديقأن  بد

 .التي منعتها من ھذاأمي إال  ،حاجياته من السيارة

 . جيبهاأھانزل تاني أنا  لعي.اط-

حباط لعدم وجود حسست باإلأ .كان الطابق الثاني ھو بغيتنا

 .حسست بالمزيدألكني حين تأملت الشقة  مصعد.

وقلت ھمسا لئال  كياسهاأثقلتها حاجياتها وأختي التي أل شرتأ

 :بيأيسمعنا 

 ؟مش ضيقة شوية-

 .بيأصمتت خاصة حين ارتفع صوت 

 ؟يه رأيكمأ-

 :فقلنا بصوت واحد

 بابا جميلة يا-

حضرھا نزلت أل. سفلألالتي تركتها في اأمي  ثم تذكرت شنط

سألها صعدت أل. العنيدة لم تستمع لكالميأن أمي  البد. جدھاأفلم 

 .سبقألكن سؤالها كان 

 فين الشنط؟!-

 

**** 
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يقول الشيخ عمرو في تفسير قوله )ھو الذي خلقكم من ضعف 

، (وشيبا اقوة ثم جعل من بعد قوة ضعفثم جعل من بعد ضعف 

فان كان األخير  غير الضعف الثاني غيرألول ا الضعفأن 

تميز بضعف ألول ا فالضعف ،خر تميز بالشيباآل الضعف

علقة والضعف الثاني تميز ي في مرحلة النطفة والأالوجود ذاته 

ما القوة فهي أ. ية ذاتها من قوة وعقل واختياراإلنسان بضعف

وعلميا ھناك اختالف في تحديد وقت ذروة . واحدة لكنها متدرجة

وھناك  -15سن –قوة نها مع بداية الأفهناك قائل . النشاط العقلي

 .-40سن –خرھا آقائل انها في 

 عن تجربة ذاتية.. وما يليه15نها في سن أظن أحسنا كنت 

لكن . سمع لكال الطرفينألم  .40 ـكن جربت سن الألم  ،نعمأي 

أن  فكاري ال يمكنأ. كثرأيعلو أن  عماقي ال يمكنأالصوت في 

قد ال ، نعم كثر.أتتعاظم أن  اكتشافاتي ال يمكن. كثرأتتضارب 

كنضج  ،لكن النضج مجرد مرحلة مجرد تطور ما ضج.ناأل كونأ

 هما.ملكأنا كنت أو. قادم قادم المهم النار والمرق. الطعام

. شتقاق من الرھقعبقري من اشتق لها ھذا اإل. ه من المراھقةآ

 رھق في جسدي؟ لنفسيأم  رھق لمن حولي ؟ولمن ؟ية رھقأو

سرع أرھق لكن ما من . نشط منهأمن  رھق لكن ما ؟في فكريأم 

كان الشباب قد سموه جنونا وھو قمة التعقل  إذا. قوىأمنه واحد و

فماذا تكون ، ة بل ھو مبتغى المراھقين وذويهمبالنسبة للمراھق

حسنا الجميع  ؟المراھقة غير مس من الجن ورقص مع الشيطان

 راحواوربما لو عرفوا أل. أنفسهمالمراھقون إال  يعرف ھذا

ضوا صوت جنونهم ولقيدوا ربما لو عرفوا لخف. واستراحوا
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ھو زائل ومتغير ، مون تفكرونبه تحل كل ما. فكارھمالعنان أل

لكنهم لم يعلموا ولن . نتمأول من سيصرف عنه النظر ھو أو

. ذكى ممن ينصحهأ. ذكى ممن قبلهأنه أفكلهم يظن . يصدقوا

. مثلكأني  مراھقتكنك كنت كذلك في أوكأنه يقول ليس معنى 

من ينصحه نفسه فكر نفس ھذا التفكير حين نصحه أن  لكن الحقيقة

. ليس ببعيد. المراھقين يوما ماأحد  أنا ذن كنتإ. جده وھكذا

ھما بين احدأمراھقتين  ؛وعشت مراھقتين مرھقتين متوازيتين

مراھقتين ، في زقاق خاو مع الشيطانخرى واألجدران مسجد 

 !يءش ال عليه..أنا  حتى صرت مااستنفذتا كل قواي 

 

**** 

 

 أ
 

 :قال لي المالزم سيف 

 .مركز القيادة اللي كنت فيهالموضوع ھنا مختلف تماما عن -

تابع طابور الخدمات الذي اجتمع به أاليه بل ظللت أنظر  لم

 ليسمع كل دوره في خدمة الحراسة. كل عساكر الوحدة

ھنا وحدة  ھمية.لطبع في الحجم والمكان واألمختلف با-

ھميتها بس وقت الحرب كحلقة وصل أصغيرة في مكان بعيد و

رھينة يعني الوحدة كلها . ةشارمن حلقات كثيرة ضمن سالح اإل

 الجهاز في الغرفة التانية.

الناقصين في الطابور فبدا الغضب على ضابط أحد  كان ثمة

لمسمعي الصف الثاني وھو عبد العظيم وبدت كلماته النابية تصل 

 :الحظ المالزم تأثري فقال. ھنا
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نت في مكتبك أسيبهم وخليك . كدهإال  ينفعش معاھم ما-

 .خبير رحيمكوراقبهم وممكن تحل المشاكل لو تعقدت فتظهر 

كان المالزم سيف قوي البنيان صلب المالمح ربما قاسي 

 .القلب كذلك

 .وريك الجهازأتعال -

متخيال جهازا دقيقا الكترونيا لغرفة المجاورة اإلى  انتقلت معه

صل زرار متكان جهازا ضخما حقا كبير األ هشاھدت لكن ما ،ما

احتل معظم مساحة الغرفة  بهوائي من خالل السقف مباشرة

الضيقة التي زينتها بعض الالفتات وساعة معطلة ومروحة ال 

لم يكتف المالزم باضاءة الشباك فاضاء لمبات السقف . تعمل

مام الجهاز كرسيان أ. الوحيدة ذات الحالة الجيدةوالحائط فبدت 

لففت حوله . لطراز وعدة سماعات وشاشة كمبيوترحديثي ا

 . ومسحت بعض التراب الذي عاله

 .خر حربآخر طراز في آالجهاز ده كان -

 .يعني من عشرات السنين-

 .قلتها بتهكم

ماتستهترش بيه.. ده جهاز بعيد المدى ويوصل وحدات -

 .الشرقي كلها في شبكة واحدةالجيش 

 . يضاأيبد بهذا القدم وال تلك القيمة  لم

 ؟متىإتخدم سأخر مرة آلكن -

 .شهر تقريبا من-

 متىإتقصد -

جهاز مسئول عنه رائد مهندس ال. خر تجربة حرب تمتآفي -

 .يمنأاسمه 

 وفين ھو-
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وفي تجارب . سبوعينأكل أو  سبوعياأ مابيجيش باستمرار..-

ھو ومالزمين معاه وممكن يمر علينا قائد اللواء الحرب يحضر 

 .الهندسي

فني يحضر ويغيب إلى أقرب  ھو. ذن لذلك ليس ھو القائدإ

 . مجرد رجل عسكريإلى دارة الوحدة تحتاج إلكن 

 .أي دورأنا  يبقى ماليش-

 نا.أوال -

 .ضحك وكأنها مزحة

 ؟ھمية باقي الوحدة بقىأيه أطب -

 .خرجت من الغرفة فلحقني

تخدم الجهاز في الحرب وجود وحدة عسكرية تحمي و-

 .ما بقى في السلمأمر ضروري أوالفنيين 

 .شار للمجندين في الطابور المستمرسكت قليال ثم ا

 ھو ده الغرض-

نه أالغائب قد عاد ويبدو أن  يسوء في الطابور ويبدواألمر  أبد

 توقعت. مشادة مع ضابط الصف تبعها شتيمة. كان غائبا متعمدا

لكنه انسحب ولما وجد المالزم سيف اقترب منا  يسكت ويقبل.أن 

 :وقال

 ؟تشتمأيرضيك -

 تعجبت من جرأته ولما تأملته وجدته يبدو عليه النعمة والفهم

 ؟يه اللي حصلأ-

 نه لم يحضر الطابور وبرر المجندإلحقنا ضابط الصف وقال 

 .الطابورنه ليس عليه خدمة فلم يحضر أنه متعب اليوم كما أاألمر 

 :وقفهم المالزم بيديه وقالأفي النهاية 

 وريح بالك يا عبد العظيم. ،السجن-

**** 
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التي شبهها لنا استاذ  الجامعة. بناء الريفخر ألآحلم . الجامعة

لكنها لم تكن  بعدة مدارس ثانوية كبيرة مجتمعة.لغة عربية قديم 

لكنها لم تكن ، لسينما بمجتمع الحرية والحيويةوشبهتها ا. كذلك

للعابرين أنظر  قف جوار النافورة في المدخلأ. الجامعة. كذلك

دير النظر للساللم أثم . يات وجماعاتئفرادا وثناأمن البوابة 

. يشرب الشايأو  والمظالت التي امتألت بمن يتكلم ويضحك

الوحيد الذي أني  الحظأشتري شيئا ألكافتيريا اإلى  أنا أذھب وحين

ممن غيرھم لنفسهم وواحدا فالبقية يطلبون ألطلب شيئا ي

ي ئصدقاأكل . كانت مشكلتي وحدتي. مردركت األأ. ينتظرونهم

 وقدرت. نا ھنا في العاصمة وحديأو. خرىأقليمية إفي جامعات 

م لكنهم من أعرفه ناس لمأفلو كنت محاطا ب. تلك لب المشكلةأن 

كان  ھنااألمر  لكن. لفتهم وصادقتهمرضي وعادتي ألأنفس 

حببته ولم أيلفظني المكان الذي  جنبي.أأني  حس للحظاتأ. مختلفا

كان . حاول استمالتهم فال يجيبوننيأيحبني واالشخاص الذين 

كتب أكتبها ثم أبل سباب تلقائيا ألحلل اأتفكيري المنطقي يجعلني 

ذن فالعيب إ .ھذا الحدإلى  نا في الواقع لست سيئاأف نفذھا.أل حلوال

قد وجدتني كتبتها على  وھا بل في عوامل محددة. ليس في  

 الشخصية. المالبس. اللهجة.. ھوامش ملخص محاضرة التشريح

 األولى وھي للوھلة. كانت تلك عوامل اختالفي عن المحيطين بي

حالتي بسيطة  لكنها في. جانب عابري الحدودفس عوامل األن

فببعض . هالمرھا سأما المالبس فكان تدبر أ الفرق سهلة التغلب.

 . نتقي مالبسي بنفسيألكي سمح لي بالنزول أبي  لحاح علىإ

 .عطلكأيز نزل لوحدي ومش عاأنا كبرت وممكن أ-
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زمة عطاني النقود الالأھم من ذلك واأل .األمر قلتها له فتفهم

نقودي يها ال تكف ماكنأيام بين أمني لعدة األمر  احتاج لذلك.

لكن  عودة.أو  تهت فيها ذھاباماكن أماكن ال يكفيها تساھلي وأو

وفي الكلية . في النهاية انتقيت مالبسي في منزلة بين المنزلتين

سفل لست صاحب البنطلون القماشي باأل. صار تمييزي صعبا

يضا أما اللهجة فأحلت مشكلة المالبس  ھكذا. علىوالشرز في األ

 ثناءألفاظ معينة أدخال إوتدبرھا كان سهال بتحاشي الفاظ معينة 

. ي كلمة محلية الصنع في محافظتناأفيجب تحاشي . الحديث

 حروف ولو على كلمات عامة معروفة.ويجب تحاشي مد ال

. كسرھاأو  ويجب تحاشي بعض التشكيالت كفتح بعض الحروف

 وجدت قدوتي فيأني  والغريب .لقليل من الحرصاألمر  احتاج

عمله منذ  فهو بحكم نتبه لهذا سابقا.ألم أني  غيرأبي  ھواألمر 

سنوات صار يتكلم بلهجة عامية ممتازة ويتحاشى مفردات الريف 

تعود فهو كيفية استخدام الصات وناإل منحتاج أ ما ماأ. السابقة

يغيظني األمر  كان ھذا. نجليزيةكان باإللو وكلمات معينة خاصة 

 الحروفتوسع فيه وھو يشبه طريقة الكتابة اللعينة بأفلم 

جد بأسا في استخدام بعض ألم أني  غير عربية.جليزية لكلمات ناإل

ألن دراسة الطب  يءصبحت تلقائية بعض الشأبل . المترادفات

. صعب في التغيير وھو الشخصيةبقى األ. ساسنجليزية باألباإل

ن وكأكيف ؟ واثقا كهؤالءن وكأكيف ؟ ؤالءن جريئا كهوكأكيف 

من  ملك جرأة وثقة وبعضألكني بالفعل  ؟خفيف الظل كهؤالء

تت أفي البدء . األنظار قليل من لفتإلى  يحتاجاألمر  فقط. الخفة

موعة من المالبس وتغيير اللهجة ببعض الثمار تعرفت على مج

عالقة زمالة ال . معرفة ظاھريةها نلك رفقاء المجموعات العملي.

كان ھدفي من ھم  نهم ال يستحقون العناء.أإلى  ضافةاإلب ،صداقة

للدكتور سئلة أكثر كون األأس. ھكذا بدأت باساليب محددة فضل.أ
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سمي وحين اجيب ويعرف أسيلتفت لي ويجعلني . ثناء المحاضرةأ

. جيبأف ،يسأل عني باسمي الذي سيصير مشهوراوف س يفتقدني

. ت العمليامجموعي جابة فكون المتطوع رقم واحد في اإلأوس

ريد أوھي مما  ،كذلكالظن فالمشاغبة مطلوبة أو  حتى لو بالخطأ

ت شهرة لكن عالقات ھكذا كون شخصيتي الجديدة.إلى  هضافتإ

أن  لذا فال بأس تعامل مع الطلبة ال الدكاترة.إلى  مباشرة تحتاج

ض بي  أكتب وأركز وأحضرھا وأن . ألخص بعض المحاضراتأ

ي لم تكن الثواب نيت ،نعمأي  .ى المكتباتوزع مجهودي علأثم 

مازلت شخصية اعتبارية ال  .لكن بقى الترقب لكن هللا وفقني.

ن يثبت اسمي في مركز ما وليكن مركز ترتيب أرسمية ب رسمية.

وحين ظهرت ألول ا صيرأأن  لكن لن يبرزني سوى. في النتيجة

 ھدافي!أحققت أني  عرفت "الترم"يجة نت

**** 

 

 م
 

فال يذھب . وعبد هللاأنا  بيت قاصدا الدرس.خرج من الأكنت 

د الشريف يتألق مسج. خرالدرس وال يذھب كالنا لوجهة اآلا كالن

ستاذ الدرس ذو أ. ھم من ذلك شيخي العظيمنوره ومئذنته واأل

ھذا الشيخ الجليل  اأم .الكرش والنظارة الجشع الذي ال يفهم شيئا

لقديم العقيم درس التاريخ اأ. ممشوق القوام واللحية والفكر

اريخ شيخي عن عبر التدرس أم  نفعأالمكتوب حسب الهوى 

بال  الموضوع محسوم منته. ونواميس الكون وقصة الحضارات

لذا كثيرون يحضرون  دركوا تلك الحقيقة.أكثيرون  .جدال

 أعرف يطون الشيخ يكلمونه بال توقف الكثيرون يح الدروس.
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ستطيع أه لدرجة خجلي من جهلي وضعفي فال المفتون بأنا  كيف.

ياي إ فكان يضحك من دروشتي معتبرا ما عبد هللاأ. له كالما

كنت . وما يفعلون ھو العقل ءه البعداؤصدقاأوما ھو أ. مجنونا

مام أخوتي الغائبين عن الوعي إمي ودعو ألأو دعو له بالهداية.أ

نه ھو من عرفني على أبي رغم دعو ألأبل . اإلنترنتالتلفاز و

ونهاني عنه باقي ه يوم الجمعة عرفني علي د ثم نهاني عنه.المسج

كون أقبل العصر بربع الساعة . يام لكني عرفت طريقي وحدياأل

كون أقد . يفتح المسجد وال يصلي فيه عامل المسجد. قد دخلت

والحاج مصطفى  ثانيهم بعد الحاج مصطفى.أو  ول الداخلينأ

 رجل كالعملة المعدنية ذو وجهين متناقضين لغيرھا لكنها تظل

كبر محل أفالرجل صاحب  بالتناقض.ال يشعر  اواحد ئاشي

كبر زبيبة صالة في نفس أوھو صاحب  في الجوار. "النجيري"

الرجل ال يبيع الخمر بالطبع والنساء العاريات في فاترينته . الوقت

وكان رأيه  باحة؟لكن ھل معنى ھذا اإل ."مانيكانات"ھم مجرد 

تكمن ھمية الحاج مصطفى كانت ال ألكن . "ومالهأن " ھو وفتواه

وكانت . كملهأكانت ندى سبب فساد جيل ب ندى! فيه بل في ابنته

وقات وجميع ديث الجميع مع الجميع في جميع األمحور ح

في امتالء قاعات الدرس  افي الحقيقة كانت كذلك سبب. ماكناأل

خذ أنها تأشاعات حول إثمة أن  حتى ا.تذھب اليهأن  التي تختار

ميرة ولها أندى . الثمين تلكم الدروس مجانا مقابل حضورھا

بل الشباب . مامهاأشلة ال يتمالك مراھق واحد نفسه . وصيفات

والدكتور  ت كذلك عن الضابط الذي تقدم لها.شائعا. كذلك

 . عن ندى غير جمالها دامؤك يءش لكن كالعادة ال. والمهندس

 ؟تى ھذا البغل بتلك الغزالأكيف -
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خارجا من الجامع  يقولها لي عبد هللا مغتاظا حين يقابلني

اآلخر أنا  تساءل في سريأظل أنهره ثم أ. وخلفي الحاج مصطفى

 ندى!. عوذ باهللأ. كذلكأنا  ثم استغفر هللا عن تفكيري

ومما ميز . نجليزيكانت ندى معي في دروس العربي واإلو

قوتها ، ا الشخصية الفاتنة بجانب جمالهاندى بالفعل وجعل منه

ن أ ما. على مدرسة البنات كذلك األولى ذنإكانت ندى . وتفوقها

غال يمتلئن البنات . ستاذ سؤاال حتى ينظر لها الجميعيسأل األ

والذكور انتظارا لحركة رأسها وھي تهزھا فيهتز معها  ،وحسدا

صابع ل ثم ترفع يدھا البيضاء طويلة األشعرھا الفاحم الطوي

 سنتمتراولم يزد  سنتمترا ينقصظافر ثم تقف بوسطها الذي لم واأل

ضيق أزرق فهو هم جيدا فتكون مرتدية البنطال األوربما كان حظ

ذ يرون جانب إصحاب الرؤية الجانبية مزية خاصة وأل. بناطيلها

وبعد ذلك . حمراأل "البدي"صدرھا الناھد خاصة لو كانت ترتدي 

اليها فقط أحد  جابة التي ال يلتفتي الغاوي اإلثوناأل تقول بصوتها

حتى أن  بصراحةأقول  لذلك. تنتهيأن  ينتظرون بسمتها بعد

ليرفع يده في حضورھا علها ترفع ھي أحد  االسئلة السهلة لم يكن

كنت محبا للغة أني  كانت مشكلتي مع ھذا كله. ونشاھد العرض

وحين  علم. وقد علمني شيخي ما. متفوقا فيها بالذات. العربية

لذا كادوا يضربونني . ة ندىحرم الجميع من رؤيأ ،رفع يديأكنت 

 .نظرأال أني  غير ،سمع ندىأنتهيت وبقيت مثلهم ذات مرة حتى ا

 

**** 
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نفسنا وقادتنا ويبدأ الشك أبإال  ال نثقأ علمونا في الكلية

لحياة العسكرية ليتضاعف حين التدريجي من مرؤوسينا داخل ا

صيغة  ة ھي مجردالمدني  أن  علمونا. لحياة المدنيةاإلى  يصل

العسكرية ليست مجرد شرف بل ھي ن أو. عصرية من الرفاھية

عداھا محاوالت بائسة للحياة بال  ية ومااإلنسان ھي، صلاأل

 رض ففي القلب.لم يكن في األأن  الحرب ستظل موجودة. جدوى

عداھا دار  في الجنة فهي دار السالم وماإال  السالم ال وجود له

 اتباعأيمان يحتاج واإل. يمانإلذلك فالعسكرية شرف و. حرب

ھم . يهتدونوھم الذين يتحملون . مخلصين ھم العسكريين فقط

لذا  يمان ورجولة.إفالعسكرية شرف و. والرجال قليل ،الرجال

مد الركود لعشرات أولكن طول . ينمدنيلالعسكريين لتقار يتفهم اح

ھذه حقيقة . قشورهإال  سبق يفقد العسكري جوھر ما ،السنين

تخرج من الجيش أن  وقد صار من الممكن. عرفتها بعد التخرج

بل المنتظر فما المستقھو واذا كان ھذا . طالق رصاصةإدون 

ھكذا يتشكل وعي الفرد العسكري  ؟ساسجدوى الجيش من األ

فكر في الحرب لم يعد ي. ذن التدريب جل ھمهإلم يعد . من جديد

كيف تمضي  ،الخدمةفترة وجوده في  جازةبل ماذا يفعل في اإل

وھذا يتعارض بالطبع مع كيف تمضي . بسالم دون تعكير الصفو

مال ولكي ال عكي ال تمل في الجيش عليك ببعض األفل. دون ملل

لذا فان . نت بهاأوال تقوم  ماال وھمية.عأتشعر بالمشقة فلتكن 

على أعمال وھمية ممن ھو أنت تؤمر بأكنت في رتبة وسطى ف

ھكذا . نت ترس فيهاأسلسلة ، سفلأعمال وھمية لمن ھو أوتأمر ب

ي نفس فواألعلى  وامر وھمية منأيتعكر الصفو بال أ يصير ھدفك
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نني لم ربما أل. سفلأوامر وھمية لمن ھو أالوقت يمضي الملل ب

ن إظلت قناعاتي ثابتة و ، فقدسلطةأو  دخل الكلية بحثا عن رزقأ

 لمدرسة القديمة ومااإلى  ينتميأبي  .اھتزت ثقتي بنفسي وقادتي

طفال األمر  ھو من حببني في. زال يملك شرف العسكرية

كنت قد . مور اختلفت بعد التخرجلكن األ. وشجعني عليه شابا

بي عاصمة مجاملة ألمراكز قيادة دفاع الأحد  ستلمت عملي فيا

. مجرد منفذ مجندينالإلى  أقرب لكني كنت. اللواء السابق

مور ما ناقض كل رأيت من األ. وال سلطة ال رأي لي، وامرلأل

ول ترقية والتي أإلى  مرني بالصبرأبي فشتكيت ألإ فكاري.أ

الصحراء  رتجال الصحراء.إإلى  تين العاصمةستبعدني عن رو

إال  الغرفة الجانببة ال يفصلني عنهامن شباك  اآلن ماميأالممتدة 

العساكر  "ميس"أرى  من ھذا الشباك. سور قصير وبضع مبان

مكان . خر المخازن وسكن الضباطلشباك اآلومن ا وعنابرھم

 ستطيع.أ غير منهما ماأأن  بائس زاده بؤسا ظلم وروتين قررت

 . نه جمالأوعندما دق الباب عرفت 

 فندم صباح الخير يا-

 عم جمال صباح الخير يا-

 المالزم سيف يصحى الظهر. صاحي بدري-

 ن شاء هللا دايما بدريإ-

 ابتسامة قصيرة وكأنه ال يصدق.. غدا يفعل ابتسم

 الطابور اتعمل طبعا-

 9و 7طابورين يافندم -

 9الغي طابور -

 نعم؟-

وامر الوحدة التي قدمها أليومية أنظر  اليه بينماأنظر  الكنت 

 .لحظات من الصمت ثم رفعت رأسي. لي
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 فيه عندك مشكلة-

من قيادة  اومصدق عليه. وواجبة. فندم الطوابير نظام عام يا-

 .المنطقة وقيادة السالح

 :قلت بال مباالة

 نا قيادتكأنت فأما أ ،أنا دول قيادتي-

 . لكن-

 ؟7نت حضرت طابور أ-

 نظرت له بانتصار.. وقلت. سكت

 نت وكل الوحدة أوامر القيادة بانك تحضر أأن  مع-

 9نحضر في طابور -

 7خليه  ھا-

 لحظة صمت ثم سألته وقد انتبهت اليه

 عارف الحكمة من الطوابير؟انت -

 جابة بدال عنهيرد قررت اإلأن  قبل

بكر كفاية طابور واحد ليهم وخليه األ. استيقاظ انضباط تمام-

  .الوحدة كلها كتر انضباطا للوحدة.أھيبقى 

 فندم سبعة بدري علينا يا-

 .مش العساكر بس. ننا في جيشأھل نسيت -

د العظيم جازات سيذھب ھو وعبعطاني ورقة اإلأسكت و

. مجدأثنان من ضباط الصف والمالزم إهم وسيف ويأتي بدال من

 ؟يمنأترى ھل سيأتي معهم الرائد 

**** 
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أو  ح عن نفسه قليال بالتسكع في الكليةيرو  أن  ال بأس للمرء

اللحوم والدجاج ولو تناول ساندوتشات أو  الجلوس على الساللم

كان  ،والمثير بالنسبة ليلكن الجديد بالفعل  فطار.على اإل

يجلسون . حدى الشلل التي تتشارك التواصل بكل السبلإلتحاق باإل

يرجعون بيوتهم ال  حتى حين ،يأكلون سويا ،سويا يتناقشون سويا

يجمعهم ومشاركة الصور المضحكة  اإلنترنتف ينفك التواصل.

ها تانت الصورة السائدة لدي والتي قو  وك. وقاتهمأبعضهم يزجي ل

راذل الطالب أمحصور بين األمر  ن ھذاأ ،بيأوجهة نظر 

وائل أمرحا ھم ثر كالشلة األأن  لكنه لن يصدق لو عرف. فشلهموأ

. شبابا وبناتا ،تحرراأكثر  وبالتالي لعاصمةاھل أكانوا من . الكلية

. ستبعد سخريتهم السرية منيأوال كانوا بالطبع ينبذونني من قبل 

الفرصة لو اتيحت لي أن  األولى ھلةوفي الحقيقة ظننت للو

. فلم تكن ثقافتي تسمح قط بهذا االختالط المريب. بالعكس لنبذتهم

 تغيروا نحوي وتغيرت تجاھهم.. تغير حين تغيرتاألمر  لكن

علنت النتيجة المفاجئة. وحين كنت جالسا أحين األمر  وزادت حدة

ذات مرة تحت مظلة في الحديقة الواسعة التي ازدانت بزھور 

نت في الوقت الفاصل وك الثاني. "الترم"ول أفصل الربيع في 

  .سمعت التحية. مجموعة عمليةبين محاضرة و

 ھاي يا رامي-

ملي الع وكانت زميلة لي في المجموعة. فاذا بها سلمى ،نظرت

غلب فضولي . جابةإلاأو  في السؤال صواتنا بعضا سواءأتسابق 

 .عجبي فرددت مرحبا

 ھالأ-
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 ليه قاعد لوحدك؟ يهأعامل -

صلحها الصداقات تبكت قليال وتذكرت وحدتي التي لم ارت

 . العابرة والزماالت المحكومة بالمصلحة

 حدش قاعد معايا ما. بداأ-

 ضحكت من تفسيري الماء بالماء

 مالكش اصحاب قداميه أ-

الذين حادثت  يئصدقاأ ابتسمت وقد تذكرت بالفعل بعض

ة قصيرة انتهت بسرعة لكنها محادثة تليفوني. حدھم باالمس فقطأ

 .ھو مشترك يتحدث عنه منا ماأحد  حين لم يجد

 ليا بس في بلدنا-

 بتروح وتيجي كل يوم-

 خالص سكنت ھناأنا  ال-

 انا قلت كده برضه..-

وجدتها تنادي من . مراسألها عن سر تخمينها األأن  وقبل

 م شكالأعرفه جد منالتفت بدوري أل ..ن ھم ھشام ومعتزخلفي م

عددتها . وال ثم علي  أاقتربوا وسلموا على سلمى  وليس شخصا.

يسلموا على أن  يسلموا على النساء قبل الرجال فضالأن  ھانةإ

 . ناأين أصال ثم تذكرت أالنساء 

 مش عارفين رامي -

 مين قده  ،ألولا رامي. ه طبعاآ-

 لكني ابتسمت. قالها ھشام وكأنه يعرفني منذ سنين بهذا التبسط

 نت التالت أ طب ما-

 عني فرد قالتها سلمى بدال

 التالت مكرر نت  أو-

 ؟ماله الخامس. وانا يعني وقعت من فوق القفة-
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وعالقتهم الوطيدة . كذا مراكزھم جميعاھ عرفقالها معتز أل

مدارس  ىحدإنها بسبب تخرجهم من أالتي اكتشفت فيما بعد 

خذني السأل عن كنه من بالترتيب الثاني ألكن الفضول  ،اللغات

 .والرابع

 .الثاني يا سيدي واحدة في حالها كده-

 البسة خيمة-

 .قالها معتز مقاطعا سلمى التي ردت متظاھرة بالتأثر

 . عيب يا معتز-

عتز طويال وقد قرأت نظرته التي تعاير سلمى ربما نظر لها م

بالدفاع  اآلن بمقاالت لها سابقة عن زميلتها تلك التي تتظاھر

ھشام أن  الموقف استفزني كماأن  حاول التدخل رغمألم . عنها

 تدخل مغيرا الموضوع

 .. ماتفهملوش ھو ايه.الرابع بقى واد غتت-

 يكمل ينظر في ساعتهأن  وقبل

. دوب نلحق اتأخرنا ورانا سكشن في المبنى التاني يااحنا -

 معتز يال يا

سلمى صحيح في بوست  ممنشنك يا. جماعة سالم يا ،يال-

 .ابقي اقريه

يشده ھشام من يده وينطلقوا بينما تظل سلمى مبتسمة وھي 

 :وتقول ثرھمأتنظر في 

 مجنون-

 . نستني ربماأن  ثم تنظر لي وقد تذكرتني بعد

 سكشننا احنا كمان!مش ھنطلع -

 

**** 
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ننا قد صرنا أوھذا يعني . يام نصف العامأھو من شتوي  يوم

وھي . خرھاآول الدراسة وجد أة وسطى بين لعب في مرحل

نزيغ  ال. للدرس النهاري مع عبد هللا أذھب .مرحلة تمتاز بالملل

، مبكرين نصل. وھو ال يجد شيئا يفعلهلعربية احب اللغة أفانا 

 .عبد هللا مكانا بعنايةويختار 

 مش مكاننا. بتعمل ايه-

 البس نضارة قعر كوباية . ده بتاع الواد حليم-

 .وده معناه ايه-

يسيبلنا . د قريب من ندى وكده كده ميشوفشمعناه خسارة يقع-

 .حنا المكانإ

قسما للبنين  اكان المكان مقسم. جلس بجانبه من ناحية الحائطأ

محمود اختار الدكة  دكك طويلة.وكل قسم خمس . خر للبناتآو

ي ناحية البنات وحيث تجلس أبالطبع وطرفها ناحية اليمين الثالثة 

 تي متأخرة دائما.أفهي ت. ما ندى على طرف الدكة المقابلةتما

لكن من . ماموجاء حليم فلم يتكلم وجلس في األفدون اويتوا أبد

. اعترض كان الشبيني الذي كان يجلس مكان حليم في غيابه

المكان حتى بوجود حق من محمود في اغتصاب أفاعتبر نفسه 

مره بفتح الكتب أستاذ وت بحضور األمور عد  صاحبه. لكن األ

 .نصوص حصة اليوم..أن  معلنا

 عبد هللا لعن حظه.أن  بد وال. وكانت تلك لحظة دخول ندى

فقد كانت ترتدي جاكيتا طويال دارى مفاتنها فوقا وتحتا ولم يبق 

سمعت غمغمته المتذمرة بينما . شعرھا التي ضفرته كذلكغير 
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خذ يقرأ النص المقرر من أھي تجلس واالستاذ يطلب الهدوء و

 القرآن الكريم

 )وال تنابذوا بااللقاب بئس االسم الفسوق بعد االيمان(

 :ھناك كالما دائرا فقالأن  ثم الحظ

 . طب حد فيكو ھيعرف يجاوب السؤال ده. ھتسكتوا وال ال-

 :سكتنا مترقبين فقال

 ية الكريمة؟الفسوق في اآلماھو اعراب كلمة -

بقيت أني  ن على رؤوسنا الطير بقينا صامتين. الحقيقةوكأ

والحقيقة التي . االجابة أعرف كنتأني  صامتا بحكم العادة غير

رفعت ندى يدھا الزجاجية التي كانت أن  بعد، عرفتها فيما بعد

يضا أنها ، أصابعهاأراحة كفها ويبرز  يغطي تلبس جوانتيا نصفيا

 وحين قالت جابة.ادة لكنها لم تكن تعرف اإلرفعت يدھا بحكم الع

تغير وجه االستاذ الذي تعود على اجاباتها . عراب بدلاإلأن 

ها كانت يدي المرفوعة تجعله ئيخبرھا بخطأن  وقبل. الصحيحة

 :يشير لي

 ليك رأي تاني يا محمود-

 .لضمير محذوف تقديره ھوخبر يا استاذ -

 . جابة الصحدي اإل. برافو عليك-

 حدھم شيئا لم اتذكره لكن ماألكزني عبد هللا مهنئا بينما قال 

من عينيها  األولى التي لعلها النظرة، تذكرته حقا كان نظرة ندى

 .عينيهاإلى  وليس

 

**** 
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بدا أشخصية الثعبانية التي ال تستطيع لل يمن كان مثاالأالرائد 

أم  ھل ھو سمج ؟ھل ھو شرير؟ الحكم عليها. ھل ھو طيب

ورغم انه المفترض ذو ؟ يكرھكأم  ھم ھل ھو يحبكواأل ؟ظريف

بدا ھذا في لبسه الميري . للعسكريةأقرب  نه كانأإال  حيثية تقنية

والتحية العسكرية التي تؤدى له كناية . فيه الكثيرين يشاغل والذي

ودرايته كذلك بالقوانين العسكرية التي عن تنبيه مسبق منه 

تخالف منطقية أنها ھم حماسه لها والتي ظننت واأل ،ناقشني فيها

 .قوانينه الهندسية لكنه يقول العكس

 .مما تتخيلأكثر  الهندسة والعسكرية متفقين مع بعض-

 .قالها لي وھو يشرب الشاي مع السيجارة الفاخرة

قضيت . راهأأن  دونكمل الشهر في الوحدة أكاد أكنت 

عرفهم أفراد الوحدة وأباقي أنتظر  سبوعين متواصلين كيأ

ستبقي أأن  وقررت-مير أمجد وضابط الصف أخاصة المالزم 

ترك أمجد المطاوع وأوالمالزم  سبوع واليتي معي جمالأفي 

ثم  .-ميرأسبوع اجازتي لسيف الشرس ومعه أقيادة الوحدة في 

ذا إي كاد ينقضي والذ سبوعي الرابعأسبوع ثم عدت في أجازة إ

علم أأنني  رغم يخبرني قبلها بمجيئه.أن  دون ،بجمال يقدمه لي

ة بتسامإسمر قصير القامة ذو أكان . نه يعرف بوصوله من قبلأ

يحية في عينيه كأنه في بيته رأمرحة لزجة في نفس الوقت وثقة و

الزلت أنني  كما ،فارق بيننا رتبة واحدةكان ال ،حسنا. والدهأوسط 

ن كنت ذوقيا تركت كرسيي وجلست على الكرسي إو. القائد

بعد التحايا والترحيب وسؤال عن . المقابل له من خلف المكتب

 :فرددتاألخيرة  جملته أطلقخلفيتي 
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 ازاي متفقين-

عزيزي  االرقام ياأن  ثم. االتنين ليهم قوانين صارمة محددة-

  .ھي اقوى مثال للمقامات والرتب

 :بحماس ي  ثم عاد اللنافذة اإلى  رشفة من الشاي ونظرشرب 

كبر من نفس أ 2من السبعة والسبعة ذات االس  أكبرالتسعة -

 ..للنجوم على االكتافأقرب  تعتبرھا يمكن. سأالسبعة من غير 

كل واحد  .تحت الجذر مابيتمردش الرقم. البسط فوق والمقام تحت

 .له دوره الثابت وحجمه المعروف

 العميق بدا لي سطحيا ومتناقضا لكني قلت له مداعباكالمه 

 .وايه اخبار الصفر-

 ببعضإال  مالناش قيمة ..عزيزي كلنا اصفار يا–ضحك وقال 

 .ثم فجأة ھتف متحمسا ،قالها بلغة وعظية مملة

 .ده مبدأ سياسي كمان-

 .يمن باشاأم في السياسة ممنوع في الجيش يا الكال-

 وبخهأأنني  يلتقط الخيط وظنا لكنه لم قلتها ضاحك

 .نت اخترقت كمان قوانين كثيرة في الجيشأو-

 جمال قد عبأه نحويأن  طبعا يقصد التعديالت في الوحدة فالبد

 .مقاصد تلك القوانين تتحققأن  صدقني كل ھدفي-

 :وقالأخرى شعل سيجارة أ

ليس له بداية الخط المستقيم اللي أن  نا صغيرأكنت فاكر و-

تخيلت وجودھم . بو بداية من غير نهاية حقيقةأوال نهاية والشعاع 

 .مالهمش وجودأن  في الفضاء ولما سألت اكتشفت

 :نفث دخان السيجارة ولما رآني غير فاھم قال

االمثلة الهندسية كانت مجرد توسيع مدارك وتخيالت  -

اھي بين  تشابهات كمان ،شفت. تشبه القوانين العسكرية. فرضية

 .الهندسة والعسكرية
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 .يقول حسست بسخف ماأ

 .تقصد القوانين ھنا افتراضات-

 .القوانين في الواقع ھي المقاصد في حد ذاتها ال المقاصد.-

جمال باالنصراف ثم اقترب مني  فأخبربدوت غير مقتنع 

 .انخفاضاأكثر  بوجهه وقال بصوت

 كانت .مثال ھيفيدك في الحياة العسكرية. ھاقولك حاجة-

ھمية في منطقة عسكرية أي أبال . منسية بمعنى الكلمة حديقة.

فترض وفي زيارة للقائد العام في مرة واللي كان من الم. ساسيةأ

. صر على جولة تفقدية على الحدائقأفيها متابعة بعض التدريبات 

ن الحدائق ھي واجهة أھمال وخ قائد المنطقة متهمه باإلساعتها وب

في أنا  جيت. بالكالم تم تغيير القيادة كلهاولما مارضيش  القوات.

 .وكانت مهمتي الحديقة دي ول حركة ليا.أكانت . الحركة االخيرة

 :ردفأتابع التعجب على وجهي للحظة ثم 

 عالقته بالعسكرية أو  ھل ھتسألني ما عالقة ده بالهندسة-

 . وهللا-

. األول مش دي المعضلة كلها ده الجزء لسه ماكملتش.-

 ؟يهأتعرف الحديقة دي كانت مكونة من 

 ؟يهأ-

تعرف . شجار كافور وبينها حشيش كتيرأمن عشرين من -

 ؟يه كانت مهمتيإ

 يهإ-

اختار بعض عسكر الحملة عشان يلموا ورق الشجر -

وبالتالي ھيقلم الحشائش  في الحشيش. وميا وحرقه.المتساقط ي

دي كانت العناية  الحشائش.ماكنش عندنا جهاز تقليم  .تلقائيا

شجار بتوقع ورقها وحشائش أالحديقة وكانت الواجهة عبارة عن ب

 .مرألكن احنا كنا بننفذ  محترقة.
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نه فقط أتهاء وناإل العصر يشارفأن  نظر في ساعته معلنا

  .السكنإلى  سيفحص الجهاز روتينيا ويذھب

 :قلت له

 .ھاحصلك-

 

**** 

 

 ر
 

. وائليكن انضمامي رسميا لشلة األ  ولملم يكن اندماجي كامال

أن  عرفتأني  كما ختالفھناك بعض الحرج وھناك بعض اإل

موعة ضيف فالعضو في ھذه المج. تتشابك وتتعقداألصدقاء  شلل

وصلت أني  ظننتأن  وبعد. خرىأمرحب به في مجموعة 

بعيدا عن شلل - لمبتغاي بااللتحاق بشلة متفوقة من العاصمة

مامي أمازال  هأن وجدت. -المدينة الجامعيةالمغتربين وسكان 

وسلمى . سرة الثورةأحثيث لكنه بدأ بدعوة سلمى لمعرض سعي 

عضوا كانت لكنها سرة ن كانت ليست عضوا مؤسسا بتلك األإو

 .ستكمال العددورقيا إل

 .بس ده اخري. كلم عل الفيسات. اتصور اتفرج... باحضر-

مغزى الكلمة  ، ومنسرةمن فكرة األ اكنت مازلت متعجب

 .وتطبيقه

 .ھما يعني شلة-

 تضحك وتقول

زمان كانوا بيعملوا  بص.. سرة يعني مجموعة نشاطأال -

 .سر دي عشان الرحالت والذي منهاأل
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 ودلوقت-

فكارھم ويتكلموا ف السياسة شوية والدين أعشان نشر . الاااا-

 شوية والبلد شوية

 ؟سرة الثورةأو-

 اشتراكييين-

 ؟اشتراكيينھو لسه فيه -

االشتراكية ھزمت بعد أن  كانت معلوماتي. ھكذا سألت ببراءة

إال  فهمهأمر الذي لم والرمز الشائع لأل. سقوط االتحاد السوفيتي

الحقيقة كانت معلوماتي في . ھو سقوط سور برلين ،من قريب

فكار التي ظننتها خارج نطاق الفكر ھتم قط بتلكم األأضحلة ولم 

 .الصحيح

اللي اتهزم سياسات السوفييت . معقد عن كدهالموضوع -

نت عارف فيه كام نوع أثم  الخاطئة اللي تسترت ورا االشتراكية.

 ؟من االشتراكية

لكن قالها لي مؤمن  لم تكن سلمى من صاغت تلك الجملة.

الذي بدا مؤمنا جدا بهذا الكالم وبدا ذلك من حماسته التي لم يعطها 

كبر منا لكنه يعيد الفرقة األ فمؤمن ھو طالب من. قط لدراسته

ن واقفا في كا. معنا بفأل سيئ للغاية األولى سنته الدراسية

طرحت عليه فكرتي . ليه سلمى والعكسعالمعرض بينما عرفتني 

 :فرد عليها كما سبق وحين بدوت غير مقتنع قال

 احنا بندعو للثورة .لالشتراكية نت شايفنا يعني بندعوأثم  -

 .بقيت اشتراكي عم عنك ما بعد كده ياألول ا

 .كنت بالفعل قد طفت بالمعرض

 .لثورة وھي قامتاإلى  .لحرية وھي موجودةاإلى  تدعون-

 .لعيش ولسه عليه شوية بس في الطريقاإلى 

  :ضحك وقال لسلمى
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ما تبع االخ اللي ھناك أ .خينا ده اما بيشوف تلفزيون كتيرا-

 .ده

خ شارته لألإوتجاھله توجيه الكالم لي بالغيظ صابني أ

ھم خفيف اللحية يبتسم وھو حدأجد ألبالفضول الذي غلب فنظرت 

 .حدھم ويبدو عليه الحماس في الجدالأيحادث 

وروح كده زي المسكين اللي بيجادله ده األمل  سرةأمقرر -

وحكومتكم فاشلة وشوفه يعمل فيك  قله انتو مش فاھمين حاجة

 .يهإ

 :وجدت سلمى فضولي فقالت

 الرابع اللي قولنالك عليه! ھو ده بقى-

 

**** 
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نفس الدوافع . خرآي مكان أالخالف في المسجد كالخالف في 

 لكن في. ختالف الفكر ودوافع السيطرةإدوافع . ھدافنفس األ

يرة لكن ليست على جسام الكبالعلوم ھناك قوانين تطبق على األ

تفعله  فغالبا ما. جتماعور اإلمأمختلف في األمر  متناھية الصغر.

ھكذا لم يعدم الحاج مصطفى . الدول تفعله الجماعات يفعله االفراد

الرسمي  مام المسجدإكاء له وحلفاء مقابل الشيخ عمرو انتقاء شر

والحاج مصطفى من . بناء المنطقةأالمتقوي بتابعيه من غير 

شهر أصاحب عمارة مجاورة للمسجد وصاحب عيان المنطقة أ

من  اويعتبر المسجد جزء. منطقةمحل للبضاعة الرائجة في ال

حوال التي غيرت خطة االئمة لتأتي وھو يلعن األ. منطقة نفوذه
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 فسدت كلأفالحرية التي انطلقت في البالد . بمن ليس على الهوا

ألن من استغل الحرية . وغالبا ستكون الذريعة لتقييده ھوشيء 

التقط نه أظن أن كنت إو يقولها كثيرا يريدون الحرية. ھم من ال

-ما الشيخ عمرو فهو ممثلأ تلك الجملة بالذات من قنوات التلفاز.

 يوقد تجسد ذلك في ثان. لهؤالء منتفعي الحرية وكارھيها -عنده

وھي ذات  مامة المسجدإالقاھا الشيخ عمرو حين استالمه  خطبة

حضر أكنت وقتها . باع الشيخ عمروت  إالخطبة التي قررت فيها 

ذي بدا مرتبا في والحظت الشيخ الجديد ال .الجمعة فقط مع والدي

فيه عقالنيته في ي تعجبنأ. اختالف بدا عن سابقهو األولى الخطبة

. متمكنإال  ھذا المزيج العجيب ال يقدر عليه. مور غيبيةأشرح 

. ول ممثل لهاأعجبت بهذه المدرسة وأوكجديد على مدارس الدين 

ة كانت بداي الجدل.والتي اثارت ، لذا انتظرت الخطبة الثانية

 ية )قلوبدء الخطبة بشرح اآل سلسلة بعنوان )ائتوني مسلمين(.

ولم ينته . صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين(أن 

صغيرا أو  فهو لم يترك كبيرا. من الشرح حتى انتهى من الخطبة

بما فيها العمل والتجارة . دخله في باب الحياة هللأوإال  في الحياة

: بما فيها المنطقة االكثر شائكيةفيها المظهر والمخبر و وبما

للقاء في الجمعة التالية بشرح نهى خطبته على وعد اأو. الحكم

وحين خرجت من . ية التالية )بذلك أمرت وأنا أول المسلمين(اآل

لعابرة له اأبي  الحاج مصطفى استغل تحيةأن  باب المسجد البد

 .الجديدمام ليستوقفه ويسأله عن اإل

 ؟شاھينتعرفش منين يا  ما-

 .ريافكله من األال وهللا بس ش-

 هآآآآ-

 .بس شكله دارس وفاھم-

 .شكله من اخوانا البعدا-
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 .شاء هللا عليه ال ياراجل ده متنور ما-

 ؟حنا يعني كفرةإ.ھو .ولهاأيه موضوع المسلمين ده من أمال أ-

 ؟وانت واخد الكالم ليك ليه-

. له ولغيره بالطبع الكالم كان له بالفعل.أن  ظنأفي الحقيقة 

لمسلمين فليس ھناك كفار اإلى  الشيخ يوجه كالمهأن  البد

 الحاج مصطفى بالذات يحتاجأن  والبد ظن.أ يسمعونه على ما

فبالتاكيد تجارة الحاج مصطفى ليست . يخاطب بهذه الخطبةأن 

 النه أخذنا بحجته الدائمة أفلو  .مظهرھااألقل  علىأو  .هلل

وبالطبع ، المالبس لتلبسها المرأة لزوجهاغضاضة في بيع تلك 

وبالطبع ، -ھل الجنةأمالبس –نها أخذ بمبالغته حين قال ألن ن

التجارة أن  لكن ھل عرضها المثير ھذا يدل، يقصد الحور العين

أن  باحية يدلإكصور ين مھل عرضها في شوارع المسل. هلل

. لكن القضية لي لم تكن كقضية الشيخ .بالطبع ال. الشوارع هلل

لكنني . تماماأخرى عندي مشكلة أنا  سالم هللرمزية المجتمع واإل

. ال صرت مراھقا ساذجاإالبوح وأو  ،تطيع الكالمأسبالطبع ال 

تستثيرني تلكم المانيكانات أنا  .قول سري لنفسي ثانيةأحسنا س

الطبع ب لكن مثيرة جدا!. وما تلبس من مالبس داخلية مثيرة

لكن لحظة اذن لماذا توضع تلك . مورالرجال ال تستثيرھم تلك األ

فقت أما عند للرجال!. ولماذا تلبسها النساء. للنساء. المالبس ھكذا

وكنت قد قررت طرح . لمنزلاإلى  من تفكيري كنا قد وصلنا

ورقة التي وصلت للشيخ عمرو يبدو ال السؤال على الشيخ عمرو!

ت يله بنفسي وحب أذھب بالطبع لم. فسهنها القت ھوى في نأ

لصالة مباشرة من الجمعة التالية بعد ا. سلوب المراسلة عن بعدأ

كنت في  مامي ليوصلها للشيخ.ألفوفة للذي عطيت الورقة المأ

لمت رسالتي حتى رجعت للخلف حيث ن س  أ الصف الثاني لكن ما

ن لم إحيث يوجد الحاج مصطفى ووموضع كراسي كبار السن 
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من بعيد لمحت بسمة الشيخ ثم طلب . ھو من كبار السن حقا يكن

 .الميكرفون فحمد هللا وتال السؤال

بس يسأل سائل عن حكم وضع المانيكانات العارية بمال-

ليس ذلك فتنة للرجال غير الئق أالنساء الداخلية في الشوارع و

ن أنعم ھي فتنة للرجال وأن  جابة السؤالإو. من فعله من مسلمين

متهان إنه أھم في رأيي ولكن األ ،نه فعل ال يليق بالمسلمينإنعم 

 ما يفتخرمللمرأة وترسيخ للحيوانية التي ليست حراما ولكن ليست 

 . كرمه بها هللا ماموليست  اإلنسان به

الذي  الحاج مصطفىإلى  نظرسكت لحظة اعطتني الفرصة أل

ويرد  يقومأن  نه يكادأوبدا . كالأكانت صوابعه تأكل المسبحة 

 :كمل الشيخ وقالأأن  لوال. وربما يسب

تزيل أن  -لو كانت حقا مسلمة–ومن دور الحكومات والشرطة 

 .كان يسمى قديما بالحسبة تلكم المنكرات وھو ما

 :وقد وجد بغيته ،قام الحاج مصطفىھنا 

 .ھتكفرنا وتكفر الشرطة كمان-

 لتفت له الجميع وھو يواصل التقدما

 .ھي اللي سابتكمھي اللي غلطانة  ما-

 كان قد وصل للشيخ الذي بقى مبتسما 

 نت على السؤال أددت ھال ر-

عطى الورقة للحاج مصطفى الذي ارتبك بينما قال له أقالها و

 .الشيخ

؟ تخشى عليه من الفتنةإال  ،نه خط مراھقينإبص كده للخط -

 ؟والدأليس لك أ

 في الواقع الحاج مصطفى له بنات ھن الفتنة ذاتها!

 

**** 
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بسيجارة نادرا . رقاألأصابني بفاتحني فيه الرائد مر الذي األ

 نه فخأكان باديا  فكر.أا وقفت في شباك غرفة السكن شتهيهأ ما

ي ورطة أ. يئتوصل اليه بعدما وجد تمسكي بارا مجرد اختبارأو 

. للغرفة عليه المجندان فتحي وشريفالسور المقابل . يريدني فيها

ني شريف اشار لفتحي بصوت عال وحين لمحكانا يتمازحان 

حرا فاطفأت سيجارتي أو  لست وحيداأني  حسستأ فسكت وانتبه.

. وقررت التفكير على السرير لتصلني ضحكاتهم من جديد

أن  ويبدو. ضحكت على سذاجتهم وقررت التفكير بسذاجة مماثلة

عم ردا على مثاليتي رمى لي الط. يمن ليأذلك كان عقاب 

قبل رحيله لتعجزني ولم  حكى لي القصة. سماھاأالمفرطة كما 

والقصة عبارة عن قطاع . جد حالفكر فيها ألأقد أني  يفكر قط

نعم  وحدة عسكرية ھي وحدتنا نحن! مام وحدة عسكرية.أطريق 

ثم صاروا يميزون  األولى ھم ھؤالء الذين استوقفونني في المرة

لكن . الشرطة مكلفة بالتعامل، قانونا. بالسالم سيارتي فيكتفون

مما . حين يأتون يختفي الكمين ببساطةنهم أقال لي ؟ ين الشرطةأ

ھاك الدستور الذي فيه  ،لكن بذكر القانون. ثمة اتفاقا ماأن  يعني

ي أو. خطار الداخلأحامي حمى البالد من الخارج ومن  الجيش

على مدار ثالث . متر 100خطر مثل قاطع طريق على بعد 

الكمين بل تعاملوا من قيادات الوحدة فض أحد  سنوات لم يفكر

ما أ. وثمة تفاھم حول مرور عربات الوحدة بحرية. ريحيةأمعه ب

راضي المستصلحة نحو العاصمة عربات البضائع القادمة من األ

يضا تدفع أالدولة في بواباتها وضرائبها بل فال يكفيها دفع فلوس 

. ن بقمة البجاحة صاروا يسمون حراس الطريقللمرتزقة الذي
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تاوة تزيد ك العربات نفسها تأقلمت وصارت اإلتلأن  الغريب

أن أنا  كيف لي ،مشكلة كتلك. تراضيا بين الجميع ،بنسبة

على لمن ھو في البسط خارج الجذر أتحتاج لمن ھو إال  ؟تصرفأ

قبل مر غدا أأن  كان الغد اجازتي قررت ؟يها الرائدأأنا  وليس

ھناك العقيد طه . قيادة السالح القريبة من المكان العودة على

 .سأخبره. سليمان

 ؟فاھم وال ال. مش عايز اي مشاكل-

فقط . يسلمأن  دون ،ينظرأن  قالها دون .اتكلمأن  قالها دون

حسست بجنوني حقا فيما أھنا . كان رده على قولي صباح الخير

كي يقوم . سرية 12من أكثر  كلم القائد العصبي الذي يملكأتيت أ

ادة انصرفت سريعا وكالع .بعملية جنونية غير مطلوبة منه

رح ألماذا لم . خبرهألماذا لم . صرافاآلن حسست بالندم بمجردأ

علم الجواب قبل أفي الواقع عملية راحة بال فانا  لكنها. ضميري

سيرتاح ومازال منظرھم  ؟لكن ھل حقا سيرتاح بالي. الدخول

محوا لي مامي ثم يسأالمحملة  من العربة -حسنتهم- يأخذونوھم 

يا كأني شريكهم عطوني مشروبا غازأبالمرور بترحاب شديد بل 

صل أأن  ھبطت الدرج ومررت بحديقة قبل. حتفالفي اإل

وحين نظرت لها بطرف عيني ورأيت اشجار الكافور . لسيارتي

قصة  وتبديمن التي أئش المحترقة تذكرت حديقة الرائد والحشا

تذكرت مالمحه  بكل تفاصيلها بما فيها ھو. تتكرر كثيرا!

كأنه وضعني في  المستمتعة وھو يحكي لي قصة قطع الطريق

علم أحسنا ال . صاحب المقاصد ما ستفعل يا اآلن رنيأ. مصيدة

 فعل!أس ما

 

**** 
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للي المتصاعد من ازداد اھتمامي بمعترك السياسة مع م

بالفعل في البالد التي تغلي بين حداث المتصاعدة المذاكرة ومع األ

طراف عدة وبين معارضة مؤمن وثورته واستفزاز عمار أ

لكن قلبه يسع أحد  وعمار ھو الرابع الذي ال يطيقه. وجداله

ولى أوكانت ھذه من . ھكذا قالها بمسرحية يحسد عليها. الجميع

وحينها عرفت . لي  عالتي قالها لي حين جاء ھو يتعرف كلماته 

 .حدألماذا ال يطيقه 

كيد قالولك عني كالم وحش عشان كده جيتلك أ هأن نا عارفأ-

ازاي تنضم . على الكلية اللهم باركألول ا انت راجل. احذرك

 .لدول اللي نصهم راسبين

ستكمل نقاشاتي مع مؤمن وحين أفقط كنت  .نضممتإكن ألم 

 :تيت بسيرته رد عليأ

 .مالوش نصيب من اسمهمؤمن ده حتى . مؤمن-

 بهذه الصورة الفجة قالأحد  يحكم على الأن  وحين اخبرته

نه من صباحة ربنا أيعتبش المسجد رغم  وھل فيه مؤمن ما-

 .لحد المغرب مشرف ف الكلية

ال . خر من يرحلآول من يأتي للكلية وأل كان مؤمن بالفع

ره ألم . يدخنوفقط يتكلم يأكل يرسم . معمالأو  يقرب مدرجا

تركه أدخله باستمرار كثابت ال أأنا  ن كنتإيدخل المسجد قط و

دعه يأن  وحين طلبت منه. يام معيشتي في بلدتي الصغيرةأمن 

 :فكاره السياسية قاليمانية ولينظر ألفعاله اإلأمن 

بيتكلمو عن ثورة احنا اللي ضحينا ليها وحرية احنا اللي -

 .قرفهاتسجننا عشانها وحكم احنا اللي شايلين 
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مرھم وفشل حكمهم وسذاجة فكرھم أوحين واجهته بحقيقة 

نهم مجرد واجهة بدأ يتعصب ويردد كالما غير مفهوم أوكيف 

 . منه ال فائدةأن  دركتأحينئئذ . السببأو  الداللة

وھي . شفت بقى الكارثة اللي البلد فيها. كلهم .مش ھو بس-

 .ف عز سنين حريتها يمسكها الشوية دول

يحكي  فاھز رأسي متأثرا بينما مؤمنا بعدما حكيت له.يقولها 

 كما. ذن تستهويني السياسةإصارت . لي الخريطة السياسية للبالد

حصل منه على معارف ونشاطات أدتها متنفسا جميال وجأني 

جدوى المذاكرة من  لكن ما .كبح كبت المذاكرة التي تأثرت حقاوي

داة السلطة أت صار ذاإجدواھا  ما. صرت عبدا لهاإذا  ساساأل

 ولست. ومتى صرت ثوريا لم  أدري  لست ؟لكبح جماح الشباب

 اعتبرتها خيطأكنت قد . سرة الثورةومتى انضممت أل لم  أدري 

 يربطني بحياتي الجديدة بينما خيط حياتي القديمة يواصل اجديد

 . اإلنفكاك

 

**** 
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 فرحانلي بشوية الشعر دول-

كل مي عن األأوأنا  نتوقف. الغذاءونحن على مائدة أبي  يقولها

 لي  إأمي  تنظر. ذين ال يفهمونما يكمل ھو واخوتي الصغار البين

 .ثم تحاول تلطيف االجواء

 محمود كبر اسم هللا عليه-

 :ينظرأن  ال يكترث ويقول دون
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 شنبه وقلنا معلش لكن دلوقت يحلقه ويسيب دقنه؟-

 :ترد فيردفأمي  رد والأال 

 . مساويةوياريتها طالعة -

ريعا ودخلت ساصبح ندرة على الطعام فقمت سأني  حسستأ

كانت المرآة على . بالطبع ليس التاريخ. غرفتي مستعدا للدرس

مرآة  في ضوء الشمس من الشباك المجاور.ضلفة الدوالب تلمع 

وقد زاد طولي واحتدت  تأمل نفسي فيها.أقفت بطول الدوالب و

. شعيرات لحيتي الغير مكتملةللدقة أو  نظراتي وشعثت لحياتي

رقني أبعدما  تقع عليه عيني في وجهي. ول ماأصارت ھي 

لتفاھة ل بل ويا، رقتني تسريحة شعريأحب الشباب ولسنوات 

. في الحقيقة كنت وسيما للغاية. كتافرقتني القشرة على األأ

كنت . جمالي كان حديث البعض يوما ما وھو ما ورثته ألبي

ان الهدف ك. لى مظهري جيدا في المرآةحرص عأفخورا بهذا و

. يماني من خالل لحيتيإفاختبار  اآلن ماأ .من قبل اختبار جاذبيتي

وكأن كلما زادت شعرة نموا نما  .وكأن كل شعرة جديدة بحسنة

يمان وھل اإل :كانت الفكرة المضادة تقول لي شجر في الجنة!

يمان قليلو اإلكل قائليها أن  منها افكرة زادني نفور ؟لحية وجلباب

 .لكن نفوري لم يمنع صراعي بالفعل ويتحدثون عن شروطه.

أن  واعرف -كما قال الشيخ عمرو–يمان عمل قلبي اإلأن  أعرف

لجوھر دون المرور اإلى  صلألكن كي . غاية التدين الجوھر

؟ فتح من الخارجأأن  لداخل دوناإلى  دخلأ كيف على المظهر.

ھتم كثيرا لقضية اللحية وال أال أني  جدأصارح نفسي ألكني حين 

. تميز ابتغيهإلى  أقرباألمر  مصيبة.أم  فرضأم  حكمها سنة

الشيخ . راھا في الشيخ عمروأوربما قدوة  عيش له.أجده وأوھدف 

نظرت في الساعة حيث الثالثة موعد الدرس الصوري  عمرو!

وبالفعل حين نظرت من . وموعد العصر حيث الدرس الحقيقي
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 كدت لم ينتبه. .شير لهأخذت أ. اإلنتظار عبد هللا في الشباك كان

قد توقفت عن فعل ذلك فهذا يخالف أني  صفر له لوال تذكريأأن 

توقعت تذمره المعتاد . غيرت مالبسي سريعا وھبطت. المروءة

رب مني وعلى غير من التأخير لكنه بدا سعيدا وحين رآني اقت

 ؟بلهماذا اصاب ھذا األ العادة احتضنني.

 .لسه كنت معاك امبارحأنا  مالك يابني-

 .وي يا محمودأبحبك -

 .ذي احببتني فيهاحبك ال-

 وجهي ومد يده يتحسس شعيرات لحيتي وامسك ماإلى  ونظر

 .امسك اسفل الذقن

 انت اتجننت-

 بحب دقنك اوي ياحودة-

 .انت ھتقول فيه ايه وال ھاسيبك-

 تعالى اقولك واحنا ماشيين..-

مس وحين تركني وذھب لدرس باأل عبد هللا كان معي

مع شلته الفاسدة التي  يا بالذات كي يرى ندى وصاحباتهاالجيولوج

حتى معاكستهم لهن طبيعي . كل ھذا عادي وطبيعي. طيقهاأال 

 لكن حديث ندى لعبد هللا مباشرة سائلة اياه. وردھن عليهم كذلك

نعم أن  وعندما رد عبد هللا بفخر بو دقن(.أكان ھو صاحب )إذا 

 ا:قالت له بذم اعتبره محمود له مدح

 تخليك محترم زيه! طب ما-

 

**** 
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 أ
 

وعلى عكس المتوقع وعكس . جاءت الفرصة بعد شهر تقريبا

 اإلنتظار فقط ھو. ية حماسي لم يفتر ونيتي لم تتواراإلنسان الفطرة

حدثني عنه في  بل. كثيراأبي  ني عنهرديف الصبر الذي حدث

لم يسألني قط عما . حين رآني مهموما كعادتي جازة المنصرمةاإل

 مما يجب.أكثر  يشغلني فقد اعتبر الهموم الشخصية شخصية

طالما كره الناس  أره من يسأله لذا لم يرد تكرار خطوكان يك

مفادھا بان . لكن كانت جملته ليست استفهامية بل خبرية. بسببه

عي وض الهم لن يدوم.أن  يأ. خالف وجه هللا زائلشيء  كل

حين قرأت األمر  تذكرت .تلك الغابة لن تدوم المشين لن يدوم.

فطرت وانتظرت . كان صباحا عاديا في الوحدة. والأالجورنال 

 افرعي اكان خبر .فطاراإلالجريدة الواصلة توا مع جمال متصفحا 

عن نية القوات المسلحة زراعة مليون شجرة  األولى بالصفحة

خففت البدء است يف. ورد لتبعث البهجة والحياة للطرق وروادھا

. وربما ظننته مبالغة من الجريدة العنوان. أضحكنيبالخبر وبل 

اذن فهل وزير  .لكن متن الخبر كان مستندا على تصريح رسمي

ين دق جرس جابة بعدھا بدقائق حعرفت اإل؟ الدفاع ھو من يبالغ

شرة وذلك في ي الهاتف المتصل بالقيادة مباأ المباشر.الهاتف 

 شرت له ليجلس ورددت.أ .نفس لحظة دخول جمال

 ازي حال معاليك. الو-

 بخير يا حضرة النقيب-

 .فندم خير يا-

 .مشروع جديد-

 الخاص بالزراعة-
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 .نت متابع. أهآ-

ف ت عارف عندنا الخبر بينزل أن فندم.. الجورنال يا-

 .الجورنال بعدين يتنفذ مش العكس

معاك حق.. بس المشروع ده عشان يطبق عايز اكتر من  -

 سنة

 تمام يافندم-

وخالل الشهر ده ھيتم توزيع ربع مليون شجرة بس قبال ما -

 شجرة 300إال  يوصلناش تتوزع عل الوحدات ممكن ما

 تمام يافندم-

وانت بتصرف . المهم .إال ل العموم التحديد الدقيق ليسع-

 .تروح بنفسك وتاخد نصيبك من الشجرسبوع ده تعيين األ

 تمام يافندم-

 مع السالمة-

 .في سالم هللا يافندم ة.مع السالم-

مازال لم  كان نائما تقريبا.. وضعت السماعة ونظرت لجمال

بل يبدو انه يظل سهرانا . يتأقلم على نظام الصحو والنوم الجديد

 بعدھا. وينامألول ا حتى الطابور

 فطرت؟ -

 .خرآشيء  في أفكرتلقائيا بينما  سألتها

 .ه الحمد هللآ-

أن  فترة صمت استكملت تفكيري وحين خرجت منه كدت

 :لنيأوامر لكن الفضول غلبه فسساله عن دفتر األأ

 ال سمح هللاشيء  فيه-

 .اليه وألقيتهاخذت الجورنال . لتليفوناإلى  شارأو

 .المانشيت الصغير ف الشمال أقرإ-
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بملل وحينما بدا عليه عدم أنتظر  ناأخذ يقرا بهمهمة خافتة وأ

 الفهم قلت له ملخصا

 .شوية شجر ھنزرعهم عل الطريق-

 :ھز رأسه معبرا عن فهمه ثم قال

 الوحدةإلى  الطريق الفرعي-

 بل الطريق الرئيسي للمنجلة!-

 

**** 

 

 ر
 

حداثها في أمملة عن الكيمياء الحيوية تدور  كانت محاضرة

الية للطالب كي تغيب كان ھذا بالطبع حجة مث. مدرج ضيق عتيق

كل في كافتريا الكلية التي تجذب الطالب لدرجة وتستمتع باأل

لعن أأنا  وكنت. لحقت بها وليس العكسأ الكلية ھي ماأن  شعورك

. ماكنالجدول واألنسى أصرت أن  ھنا بعدإلى  الحظ الذي قادني

في الواقع ظننتها محاضرة شيقة الستاذ رائع في وظائف 

يقول عنه . وھو االستاذ المسئول عن اسرة الثورة ..عضاءاأل

لكني لست اشتراكيا بعد . يجاريه في اشتراكيتهأحد  الأن  مؤمن

حضر للمتعة ولم يعد تبييض ألكني ؟ تفهمإال  مؤمن يا

لتلك الحسناء التي أحيانا  ورفعهاالمحاضرات وتصويرھا بل 

عبر الرسائل أو  اإلنترنت تطلب ذلك دوما في الجروب على

صورة  فرصة وجاءت فيأنتظر  ظللت. يعنينيأحيانا  الخاصة

منيتي بان توقف الصوت عن أخلل ما في الميكروفون حقق 

صالح تلقائيا وطلب عامل المدرج إل الوصول ثم توقف المحاضر
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واثناء خروجي اصطدمت . تنفس الصعداءأخرجت . الخلل

 :نعم فقالأن  فاجبت، كنت خارجاأن  حدھم الذي سألنيأب

 انا خارج معاك-

عتبار ضعه في اإلأأن  تعجبت وسبقت دون .أعرفه كنألم 

تاح لي ھذا أ. مامي مادا يده يسلمألكنه وضع نفسه ثانية ووقف 

 . شعر برتقالي ناعم اذ شقرأشابا ، رؤيته بوضوح

 .نك مميز فعالأحضورك محاضرة الكيمياء يعني -

له موقفا أذكر  الأني  كان زميلنا ال ريب فقد رأيته كثيرا غير

ابتسمت وغمغمت . و حتى وجودا اليكترونياأ محضراأو  معينا

 ثم قال معرفا نفسه بشئ غير مفهوم.

 .ناجي السيد الفرقة الرابعة-

 ھال بيكأ-

الفرقة الرابعة ويحضر  ثم تنبهت.. قلتها دون اھتمام

 محاضرتنا؟

 ممكن نتكلم شوية؟ -

 .ي تكلمأشرت بيدي أابتسمت و

 مش ھنا-

تحجج بالمحاضرة لكني حسبت ھذا كذبا أأن  تحرجت وكدت

تخلص من تلك المحاضرة أأذھب معه خصيصا كي  فلربما. بينا

 اللعينة.

 ماشي-

الحدائق الجانبية شديدة الهدوء  ىحدإإلى  تمشينا دون كالم

 .والناس يالبعيدة عن كل الصخب والمبان

 حسن أھنا -

 ي.ھدأ -

 :قلتها محاوال تفسير المكان فقال
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 .منأأبل -

 ؟يهأنت خايف من أ -

  .مش خايف بس ده كالم سر-

ألول مع شاب القاه أني  شعرأمرة ألول حسست بالتوجس وأ

 عنه شيئا أعرف ال مرة وحدنا تماما ليكلمني في موضوع

 .من فضلك خش في الموضوع-

 ؟!يه عن الماسونيةأف تعر :ابتسم وقال

 

**** 

 

 م
 

ھل ھذا ھو . ستمع للشيخ عمرو كان يقع في قلبيأحين كنت 

طريق الخروج من مفترق الطرق ھل ھذا ؟ بحث عنهأكنت  ما

شبه أاألمر  أن مأ طالوة الكالم غير الزمة الفعل. أم أن توهأحيث 

لكن مع الشيخ . بتأوھات الكبار المتأثرة بقصص التاريخ الغابرة

صارت مشكلتي في . ألنه مختلف مختلف.األمر  أن بد عمرو ال

صارت ھي حجة ف. تعارض مواعيد الدروس مع الدرس ھي الحل

كنت استخفي قبل . بالحضورأبي  النزول ولوالھا لما سمح لي

يخشى المرء الجهر  حيث األولى سالميام اإلأوكأنها . الدخول

لكنه فقط . لتفكير بهذا الشكلاإلى  كال لم توصلني رعونتي بدينه.

فالم ألتشبيه شبهني به عبد هللا الذي ال يعلم عن الدين غير تلكم ا

صدر أقول  يضحك كثيرا حين. القميئة واصفة صدر الدعوة

 .تكون شيئا مقدساأن  الدعوة لكنه يسكت وال يكمل السخرية خشية

ولم . الذي ظل يكيد كيدا قا كان الحاج مصطفىزعجني حأ مالكن 
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فدرسه  ق تماما على الشيخ عمرو.يكف عن الشكاوى حتى ضي  

بل ، وصوته في الميكرفون منع منه .بين يوم ويوماليومي صار 

وكيف  ؟ي فتنةأبث الفتنة. مات التحقيق معه باتهاإلى  األمر وصل

يف لم يعاقب حين علم وك ؟عرف الحاج مصطفى وھو ال يحضر

ذھلني وصبر أسكوت الشيخ عمرو  ؟نه كان مجرد بالغا كاذباأ

علم ألكني كنت  ؟نخوة لهأحد  لن يتحرك فيكمأ. غاظنيأتابعيه 

 ،علمأالذي أنا  .نهم من خارج الحي وال يعرفون شيئا عما يجريأ

الليل . وبالفعل كان الليل وقت خطتي المطلوب. تصرفأالذي أنا 

الليل حيث . نتباهلوان ويقل التركيز واإلالرؤية واألحيث تشوش 

تغلق كل المحالت ويبقى محل الحاج مصطفى مفتوحا ينير قوام 

مشي متدثرا بكوفية ال يعرفني أالليل حيث  مانيكانانته بانوار الليد.

قف على الجهة المواجهة أمسك بزلطة صلدة كبيرة وأوأحد  منها

درك أنا أيتصاعد االدرينالين في دمي و ؟فعلهاأھل . من الرصيف

المهم . ضرب طوبة كضرب سكين كضرب رصاصةأن  الحقيقة

 ..كتمها استعدادا وأثم . نفاسيأتتالحق  .تخطي الحاجز النفسي

ثر جريي على صوت زجاج الفاترينة إتنطلق مسرعة . ھوب

. دعى باالرتيابأھذا أن  دركأثم . جري مسرعا متلفتاأ. المتكسر

دخل دون ألمنزل واإلى  صلأأن  مشي في محاولة استكانة قبلأف

تمدد على سريري أ. كالم من مشاوري الوھمي الذي اختلقته

نفاسي ابتسم من فرط سذاجتي وكأنني قتلت محتال أوحين تهدأ 

ولم استعظم األمر  حسست بتفاھةأنمت وقد . من القرن الماضي

التقليدي حيث قابلني عبد في موعد الدرس . في الغدإال  فعلت ما

 . ترجمه لسانه هللا لكن بتجهم غريب وسؤال في العين سرعان ما

 ؟نت عملت ايه امبارحأ-

 ؟انا-
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ھل . تهامحسست بالحصار واإلأوقد . عاد االدرينالين الي  

قع بسهولة أإال  بدا لي مصرا لكني قررت؟ كيف عرف. عرف

مام ألى معرفة سبب السؤال وحين مررنا صرارا عإأكثر  وكنت

عطه جوابا أولم يشر اليها اطمأن قلبي ولم . الفاترينة المحطمة

 .لكن قلبي عاود الخفقان حين علمت سبب السؤال

 مش ھتقولي بقى يا. يهأنت عملت أنها عارفة إندى بتقولك -

 شقي؟!

 

**** 

 

 أ
 

نظرتهم أذكر  لكني. بدأت المشادات في اليوم الثاني على الفور

 لغيظ والتوعد كانت تلتمع عيونهم.بين ا ما. جيداألول ا في اليوم

جمعت جنود الوحدة في صفين . بعد طابور السابعةاألمر  تم

مجد أخدمات والبوابة وابقيت خلفا مني واستبقيت فقط جنود ال

الشجر حمل على دفعتين على عربة . خذت جمال معيأو

مجرد ثالثين شجرة من الجهنمية كان نصيب وحدتنا . الترحيالت

يث ينصب البلطجية كمينهم حإلى  .ھناكإلى  مشينا. لصغيرةا

ومكان اختباء  احيث يعطيهم المدخل اتساع- مام الوحدةأبالضبط 

 ابل صنعنا خيم لم نزرع شيئا!ثم توقفنا و .ذلكإلى  ماقامة وإو

في مخزن الوحدة  عمدة حديدية وقطع قماشيةأبدائية من بقايا 

ربما كان عملنا الوحيد حرق جذوع . وبقينا حتى المساء المهجور

وحين  السمنتية التي كان يخبئها ھؤالء.النخل وتكسير الحواجز ا

سقط أ  باعي مكشوفة ولم يجدوھا ووجدونا جاءوا في عربية دفع ر
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ميزت حيرة في العيون وھم يقفون على بعد عشرين . يديهمأفي 

. حواجزھم تحترق وتكسرمون بينما الجنود تعسكر وال يفه مترا

ذو شنب  وحين لمحني كبيرھم وھو رجل في االربعين قوي البنية

عريضة  نزل من سيارته راسما ابتسامة يدعى السنوسي. عريض

 :وقال. سفل شنبه العريضأ

 ھال يا-

 نا اتابع تكسير الحواجز من قبل الجنودأوتراث كاقلت بال 

 . ھال بيك-

 شرفتونا-

 نظرت حولي ثم نظرت له ضاحكا

 انتو اصحاب الطريق؟-

 بل حماته-

 من مين-

وياما . باشا الطريق ده طريق عربيات المزارع من المنجلة يا-

 .كنت سواق وعارفأنا  .اتخطفت عربيات بحمولتها

 :كملأبد اھتماما فألم 

 .خذ عربيتي قاومتهم وھزمتهمأولما حاول حرامية -

 ممممأ-

 .ورجالتي للمهمة ديأنا  ساعتها والسواقين اختارونيومن -

حكى لي جمال طرفا من ھذا . قصة مماثلة أعرف كنت

كان  ماأن  أعرف .اقاربه في المنجلة أن وباعتبار اباعتباره قديم

ن وكان السائقأن  وبعد. بغرض الشهامة انقلب جشعا وافتراء  

تاوة إصارت ، ؤالء الرجال باختيارھم كمكافأةيدفعون تحايا ھ

 وھي قصة تتكرر كثيرا على كل المستويات . مفروضة معلومة

 نتم والسواقينأنا اتعهد بسالمتكم كلكم أانتهى ودورك  طيب..-

 ؟حضرتك ضابط جيش وال شرطة. ال مؤاخذة-
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 :اعتدلت في وقفتي واظهرت غضبي

فالجيش له الضبطية . تعرفش ولو كنت ما. نت مالكاو-

 .قبض عليك لو عايزأيعني ممكن . القضائية من شهور

 . نصرافابتسم وھم باإل

 . نت عايزأال مش عايز وال -

في اليوم . غيظ وتوعد، التي ذكرتهااألخيرة  كانت نظرتهو

 بينه وبين. الجنودأحد  معبل  ،لكن ليس معي. الثاني تكرر المشهد

 :حينها ارتفع صوت الجندي. رجال السنوسيأحد 

 .حرس سالح-

واتجهنا . سلحتناأرفعنا جميعنا . بمعنى الخطروھي اشارة 

ھنأت الجندي على . نحوه لنجد سيارة الدفع الرباعي تبتعد

 .فقتابع السيارة في األأاستيقاظه وبقيت 

 :اقترب مني جمال وقال

 ؟وبعدين يافندم-

 وبعدين؟-

 الناس دي مش سهلة-

 شايفني عملت مشكلة وال قبضت عليهم؟-

 دي مش مهمتنا-

 النوم في الوحدة؟مهمتنا -

 ؟يه خطة سعادتكأطب -

وبكره نبتدي زراعة وبعدھا  .النهارده ھننصب كمين صوري-

نسيب نقطة خدمة دائمة لحراسة الشجر القديم وفي انتظار الشجر 

 . الجديد

 

**** 
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فعلى . ريد حقا بين الجماعات والتنظيماتفشيء  والماسونية

لسرية اإلى  بل، لشهرةاإلى  وال ھي ال تسعى، أعكسهم جميعا

هم ئانتقاإلى  بلعضاء زيادة عدد األإلى  ال تسعى. مكانقدر اإل

ھداف بعيدة أإلى  ھداف قريبة وحاضرة بلأإلى  . ال تسعىانتقاء  

نها السيطرة على العالم ولو باالدارة ـ إيقال . المدى بطيئة االثر

والدليل  .-له الذي ال نعرف من يقصدوناإلغير المباشرة لخدمة 

 الجميع يعرفها لكن الأن  على نجاحها نجاح سعيها فهي ورغم

حتى . يعرف تكوينها واھدافها بط وبالتحديد الدقيقضبالأحد 

ما كل أ. شفوا كانوا بالفعل منتقين بعنايةاعضاءھا الذين ك  

د عزت قثالثة فأو  التغييرات التي حدثت في ھذا العالم في قرنين

ها ئالتي كانت غالبا بواسطة اعضا مشاركتهااليها دون تحديد قدر 

 .ماھيتهمأحد  يعرفأن  مراكز حساسة دونإلى  الذين وصلوا

 .اذن فنجاحها غير مسبوق

 نسعى اليه وده ما-

وھو يرتشف عصيرا معلبا . قالها لي ناجي ببراءة يحسد عليها

مور ليل يتكلمون في تلك األن يوكأن الناس العادي عزمني عليه.

متحدثة  افالمأذا رده حينما اخبرته عن مشاھدتي وكان ھ نهار.

 .فهم منها شيئا معيناأعن الماسونية لكن لم 

بس  ،ه موجودينآ. ھي دي الصورة اللي عايزينها توصل-

 .مش موجودين

 صابني الغيظ أ

 ؟ناأومالي  ؟نتمأمن -
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 الكن مبدئيا اعتبرنا تنظيم لوقت.اسمنا مش ھتعرفه د-

 ا.سالميإ

عادي الذي يحادث جارة في يتكلم بلهجة الشخص المازال 

بنفسه  يلصق لنفسه اسالميإر قط ألم أني  ثم. توبيسمحطة األ

 . تهمة الماسونية

 :قال مستدركا وكأنه سمعني

 .حنا مش ماسون قطعا لكني بقرب فكرة تنظيمنا ليكإ-

كون اشتراكيا يعرض أأن  الذي كدتأنا  .صدمة لياألمر  كان

. لكن تلك ليست الصدمة. ضمام اليهاآلن سالمي ماإتنظيم  علي  

 كنت اسالميا بالفعل لكني نسيت!أني  الصدمة

من المشهد اإلنصراف  فكر فيأحساسي باالرتباك جعلني إ

 .برمته

 .نا ھقوم بقىأ طيب..-

 مسك معصمي باريحية الجلسأضحك و

 .نت عارف عمار عبد المنعمأطب -

؟ نهم معاأھل يعقل . عمارحظيرة افكاري بتذكري إلى  ادنيعأ

 ؟ھل... سالميينتى بسيرة اإلألكنه منذ قليل . شتان الفارق

 عمار ھو الوش التاني لينا-

سرته بل وجماعته كلها أعمار و. نصتأفيروق لي األمر  بدأ

ھم الذين يظهرون . الجزء الظاھر من جبل الجليد العائمإال  ھي ما

سرع لكنه أ. العموميھم الذين يسلكون الطريق . يواجهونو

. مجرد اختيار منهم .رك الذين يجتازونه دون انتقاءلذا ت  . خطرأ

 ا عن الطريق اآلمن الطويل اآلخر.بل ربما ال يعرفون شيئ

 يعرفش عنك حاجة يعني عمار ما-

 .بطضبال-
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 سالميونإھم . شقاءأخوة في الفكر لكنهم غير أقد يكونون 

سالمية.. إھداف أل، سالميةإاقتحام السياسة بمرجعية يريدون 

الطريق المباشر اتبعوه عبر عشرات السنين ولما لم يأت بجدوى 

 .في الخفاء يءاع الطريق الوعر البطقرروا اتب

ي نشاط بالعكس مطلوب منه أعملنا فرع موازي مالوش -

 .البعد التام عن السياسة والتركيز في الحياة والشغل والعلم

ي أيوصل في المكانة ويستنى  مطلوب منه انه يوصل قد ما

 .تعليمات

 ؟تعليمات-

زرع خاليا . سلوب متبع فعال في المخابراتأه ده عموما آ-

 الفكرة عندنا. تنفذش عملية واحدة ممكن تعيش وتموت وما نائمة.

 . فيه تنظيم كامل قائم على الفكرة دي والفكرة كمان في الهدفأن 

 ؟يه الهدفإ-

 الحكم!-

 هآآآآ -

تأثرا بحركة مسرحية لكنه فهم المغزى فقال  وھززت رأسي

 :مرةألول وقد رفع صوته 

ي فكرة أممكن أن  فاكر. يهأمال انت فاكر أ ه الحكم..آ -

نت أوشيء  حد ھيسيبك تنفذأن  فاكر. تتطبق من غيره

قناع والتربية والدعوة كل فكار واإلاأل. ماعندكش سلطة

حد عنده ي ألكن . في اللي مالوش ھوىإال  بيأثرش ده ما

سلطة يعني عندى ھوى مستحيل يقبل فكرة فيها أو  فلوس

دش آمن من زمان ليه ماح ،بص. يملك مخاطرة على ما

انت عارف ليه . مش قريش بس سادة قريش للنبي نفسه.

ألن الدعوة محتاجة قوة . صال فيه جهاد في سبيل هللاأ



92 
 

صدقني . احنا مسلمين تقليش ما وارجوك ما. تحميها

 . الزكاة اللي ابو بكر حاربهم كانوا مسلمين عننامانعي 

بعض أن  ثم. فالرد على خطبة يحتاج خطبة مثيلة. ردألم 

قنعني أما لتجني مبالغ فيه وإما لموروثات قديمة إالكالم مس قلبي 

 السؤال يحيرني بقيلكن . نه بال قيمةأ اآلن حسستأبه مؤمن و

 ؟طب انتو مش وصلتوا للحكم بالفعل حاليا-

ربما –ضحك ونظر بجانبه لفتى وفتاة يقتربان وحين رأونا 

 :عادوا ادراجهم.. ثم قال -في مكانهم المفضل

 . عمار واللي فوقه. ھما وصلوا للحكم-

 ؟انتو مش معاھم-

ده حكم أن  احنا متوقعين اللي ھيحصل وعارفين. بالعكس-

 .كان حكم اصالأن  ده .مؤقت

 :ردفأو

وتسعة وتسعين في المية . دلوقت احنا جناحين منفصلين تماما-

واحنا يمكن لسه . ھما ليهم تجربتهم يعرفش حاجة عننا. منهم ما

 . نحاول نحكم السيطرة لحد ما قدامنا شوية

شيخ بينما ھو أو  ھو يتكلم بحكمة رجل. كنت استوعب ببطء

ثم . طالب طب نما ھوييتكلم بسرية مخابراتية ب. شاب جامعي

لكن يبقى  كذب.أو  من ھم صدقجاب ھو على سؤال أربما 

 ؟ناأومالي  :السؤال

 

**** 
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مكان إلى  لبوليسي القائل بان الجاني يعودوكأنني اؤكد المبدأ ا

مام الفاترينة المحطمة على ذات أوجدتني واقفا ، جريمته

تابع بطرف عيني ألشارع اإلى  جهيوالرصيف ظهري لها و

بسط ويعتمد أكان األمر  لكن. حركة الصعود والهبوط في العمارة

ندى ھي ابنة الحاج أن  -و لعلها ليست كذلكأ- على مجرد مصادفة

مصطفى صاحب المحل وصاحب العمارة وبالتالي تعيش ھنا 

فقد سببت . ولم يكن الدافع كلمات محمود االخيرة. وھي من رآتني

غياب من درس اللغة  سوى، رقا وفكرا لم ينتج عنه عملألي 

وھكذا . ي اختالفأثم ترقب لندى التي لم تبد  حصتينالعربية ل

خرجت يومها من المسجد بعد . لوال ذلك اليوم، مرنسى األأكدت 

عشرة دقائق تتبقى لمجئ نظرت في الساعة فاذا ب. درس العصر

في شراء عصير من أو  اإلنتظار فكر فيأأن  وقبل عبد هللا.

أبي  جدنظرت أل تمسك بمعصمي. االعصارة القريبة وجدت يد

 :يتكلمأن  وعينيه ترمقني بحدة قبل

 ؟ھو ده بقى درس التاريخ-

يرجع من المصنع أبي  أن عرفهأ ما؟ بي ھناأتى بأالذي  ما

بفعل أم  ھل ھي مصادفة. بعد الظهر ليتغدى ويصحو بعد المغرب

 م ومشينا كالممغنطين نحو المنزل.لم يتكل ووھ .ردألم  ؟فاعل

قفا بالفعل امام لكنه كان وامررنا على محل الحاج مصطفى 

 عطاهألمحت طرف عينه وھو يغمز وبعدھا  بطرف عيني المحل.

المنزل لم إلى  ما عدناعند. ظنأ ھل ھذا يعني ما. التحيةأبي 

ھل ينتظر مني . فقط ظللنا جالسين. كما توقعتأبي  ينفجر في
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مي التي لم تفهم شيئا انشغلت في أ. التوضيحأو  االعتذار مثال

 . لكنه بالطبع لن يحتمل. استأذنه للرحيلأن  فكرت. الغذاءعمل 

 رجل من كدهأكنت فاكرك -

 ماكنتش بالعب-

 ماكنتش بتشوف وراك ايه-

 ھمأفيه حاجات -

 ھم من مستقبلكأيه أ-

 رت خالصتنا اخ. أمستقبلي ھو ديني-

 .بكره مش ھتالقي حاجة تختارھا. 17اختارت يابن -

 بكره لينا-

شوية ويتلموا . الحرية دي ھتفضل كتيرأن  نت فاكرا-

 .ولو عايز تبقى معاھم يبقى خليك معاھم دراويشك تاني

 التي لم يسمعهااألخيرة  قام غاضبا فقمت منفعال مرددا كلمتي

 .لكن الشيخ عمرو ليس منهم-

. واحد وشخص واحدشيء  فيإال  فكرأوحين دخلت غرفتي لم 

 مام بيته!أفي الغد قبل درس اللغة العربية  انتظرته

 

**** 

 

 أ
 

لم تعدم محاوالتهم  مرور شهر كانوا قد صاروا تاريخا.بعد 

دائية على الطريق الرفيع البائسة من نصب كمائن غير متقنة ب

. نولقد تمرد عليهم السائق توقعت كان قد حدث. لكن ما الطويل.

 لكن. وغدر وعراكثمة تفاصيل رواھا لي جمال عن مشادات 



95 
 

وكان الكمين . لشعب كما في الحكاوي المثاليةاإلى  انتهىاألمر 

نقطة الخدمة على سور الوحدة الخارجي أو  الذي نصبته

ومحيطها الشجري كما اسميتها رسميا ينعقد صباحا فقط حيث 

ومع . المليئة وعودة الفارغة موعد مرور سيارات المحاصيل

ثم لم يعد ينعقد وكانت تلك . يومينيام صار ينعقد يوما وكل األ

أو  يتوقعأو  كان يخشى جمال فعكس ما. نهاية خطتي السعيدة

ذى ولم تنشب الفتنة أعلم بالضبط لم يصب عسكري بأيرجو ال 

ين تملكهم الخوف مني بعد والجنود الذ. في المنطقة وال وال

لكن المقدم كان ھو من لم يتغير  عجابا وھيبة.إصار ، الرجاء

 خر النقطة الرمادية للطريقآذكره بسيارته القادمة من أ. موقفه

الصورة المذبذبة بفعل  يصفر للصحراء ذفي وسط اللون األ

توقف وترجل . شجارلزرع األ كنا حينها في اليوم الثالث السراب.

 :ناظرا حوله واقترب مني وقد وضع يديه حول وسطه وقال

 لوحدةصباح الخير حضرة النقيب افتكرتك في ا-

 .اآلن حواليهاأنا  .مفيش فرق كبير-

 ليه-

 ماقريتش جرايد.. حملة سيادة الوزير لزراعة مليون شجرة-

 .مر وقال بتهكمايماءة تفيد بتذكره لأل أصدرى ثم علنظر أل

 .المكان المناسب بقىوھنا -

 :ضحكت وسكتت للحظات ثم عاودت الضحك قائال

 .الحديقةانت اللي اخبرتني بمثل  اسألهم.-

 تجهم للحظة ثم ابتسم متظاھرا بالمرح

 بالتوفيق-

سيارته ليدخل بها الوحدة بينما نادى على جمال إلى  وعاد

. لم توقعت ما يدور بينهم. ليلحق بهخرى الذي كان في الجهة األ
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 وحين عدت. اكترث وقضيت باقي يومي مع الجنود في الخارج

 .سكني كان في انتظاريإلى 

 .التعبباين عليك -

 .من الشمس والتراب-

 .تنهد وقد قرر الدخول في الموضوع

 كده انتصرت أنكھل تظنك -

 انتصرت على مين-

 ؟انتصرت علياأو  .انتصرت عل حماة الطريق-

 وكلتني بمهمة ونفذتها. أنكعتبرت نا اأ العفو يافندم.-

  .تكملش المهمة دي لوكده فانا بانصحك ما-

 غرفته قائالإلى  تكلم دخلأأن  وقبل

 تصبح على خير-

وظهرا جاءني اتصال القيادة يستفسر  .كعادته بات ليلته ومشى

 .عن الموقف

 نفذت تعليماتكم يافندم بالحرف -

نقطة الخدمة نهارية لري االشجار الجديدة وحمايتها من ـ 

 .السيارات الذاھبة والعائدة

كما كان حتى شيء  خالل شهر سيعود كل. حاضر يافندمـ 

 .ترسلوا لنا الدفعة الثانية من االشجار

على مايرام لكنه شيء  وفعال بعد الشهر عاد الرائد ووجد كل

 بل قال. م يتراجع عن موقفه كما توقعتل

 فعلت! تصيبك مغبة ماإال  ارجو-

 

**** 
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أذكر  ال تي عالھا التراب فوق مكتبي جلست.وسط الكتب ال

التي األخيرة  المرةأذكر  ال. فيهاحداھا أالتي فتحت األخيرة  المرة

في الواقع لقد . قهوة تعينني على السهرأو  شاياأمي  طلبت من

لكني في ذلك . ومنبهاتي النقاشات اإلنترنت صارت مذاكرتي

 مع ناجي الذي استمراليوم بالذات وحين عدت من اللقاء العجيب 

أني  الغذاء فاخبرتهاأمي  وحين عرضت علي   قرب المغرب.إلى 

العصير الذي عزمني حتى  لم آكل شيئا.أني  فعلت بالخارج مع

. ضارأوقعه أشربه من فرط العصف الذھني الذي أعليه ناجي لم 

جلس معه على طاولة الغذاء أأن  حين جاءأبي  صرأومع ذلك 

 :متساءال

 ؟يه واخبار المذاكرةأعامل -

 :فقلت بال اھتمام

 الحمد هلل-

شايف يعني شغل زي  بس مش. يءالحمد هلل على كل ش-

 ؟مالك ،ألولا الترم

 .مفيش بذاكر على الالب توب-

 يضحك ثم يقول

س مالك ھنا شطارتك غير أرأن  ماشي ھصدقك بس افتكر-

 . مجرد نقطة في بحر ،كده ھتنجرف وعمرك ماھتبقى موجه

 . غرفتيإلى  قوم متوتراأبتسم وأ

ال  الالب الذيإلى  يامفي ذلك اليوم بالذات جلست ككل األ

فشل من حيث ظنه مكافأة إلى  هئأبي كم تسبب باھدا يعرف

قرأ ألتابع الجديد بل جلست أأو  ناقشلس ألأجلكني لم  للنجاح.
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لكن يمكن  ،الحظت الكثير. تصفح القديمأنقاشات الفائتة وال

ي المتناقضة المبنية ئراآ. تلخيصه في التناقض والسطحية والهوى

مور ال ن األأاثبتت لي خطأي وسطحية وھوى متبع على نظرة 

مراجعة إلى  نه يحتاج، وأن الرأي ال يطلق ھكذاأتأتي ھكذا و

راء آصية قبل مراجعة القناعات الشخ. الداخل قبل الخارج

غلقت أوھكذا . اءة الحدث قبل قراءة تحليل الحدثقر. خريناآل

الشباك إلى  أنظر انية وتمددت على السرير بالحذاءالالب توب ث

خرى وبقيت ضلفة الشيش األالذي فتحت منه ضلفة واحدة 

ال عن مرجعيتي ئسندت رأسي على شباك السرير متساأ مواربة.

مرجعيتي بالتأكيد أن  حينها اكتشفت. وعن االحداث المجردة

عمق من قراءتها أ شك حداث الن األأو ،ثوريةأو  ليست اشتراكية

وبقيت صفحة ناجي . غلقت صفحة مؤمنأحينها . بسخط وسخرية

وربما تظل كذلك فما يطلبه ناجي . مفتوحة بيضاء ال كتابة فيها

عود أن أ. بيأطلبه  طلبه ھو ماأ يطلبه ھو ما ما. ھو عدم الكتابة

كمل أن أ منحني هللا من ذكاء وفهم. ستغل ماأن أ. كما كنت

نتبه لكل أإال  .حافظ على التفوقأأو  تفوقأن أ. دراستي بالمعية

. حترفهأخسر بسببها ما أبدا وسأحترفها أالتي لن  العوارضتلك 

أو  جالآما التغيير فساشارك فيه أوھام وأما السياسة فمحض أ

 مهمتي التي تعلي من شأن الدين والبلد عاجال حين يسندون الي  

سيبها للناس اللي دي  سيب السياسة والنشاط والحركة.-

. احنا اللي ھنبلغكولما ييجي وقتك . خليك في طريقك .شغلتهم

 .نت حر برضهأوساعتها 

 فقط لي سؤال واحد قبل ذلك! .ناجي ربما افعل حسنا يا

 

**** 
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قبل  ،ھذه ھي الفرصة الوحيدة لرؤيتها وحيدةأن  علمأكنت 

. من خطورةاألمر  علم كذلك ما فيأوكنت . مقابلة صويحباتها

خاصة لو كانت . مام بيتهاأيقابل فتاة أحد  ال. بل ھو قمة التهور

لكنها كما قلت . توبيخيا ندى بنت مصطفى وخاصة لو كان لقاء  

فلو كان غيري الستغل كل تلكم . الفرصة الوحيدة المتأخرة

 .ولعلها بال شك كانت تنتظر. الفرص كرد فعل على ما تفعل ندى

اختارته بالذات واختارته  لكن لم  . لكنها اختارت الشخص الخطأ

ھا الذي كاد لي وحرمني من واب لما بلغت اباوايا كان الج ؟لماذا

صوت  لم يتبق سوى ھذا السؤال في ذھني حين سمعت الدرس.

. مامهاألتتوقف وقد وجدتني . نزول ثم رأيتها تهبط في مرح

خفض أأن  اليها دونأنظر  مرةألول مامي حيث أووجدتها 

نفاسي حين أحبس أوال  -يفعل ذلكوكنت الوحيد من –وجههي 

وبدون سابقة . -والجميع كان يفعل ذلك–وجهها المنير يطالعني 

 :وقر بذھني خر ماآاستئذان قلت أو  سالم

 ؟ليه-

 توبيخها لكنها قالت ببساطةأو  وحين قلتها وتوقعت مفاجأتها

 .تعالى ورايا-

حين رأيتها تخرج وتمشي في عكس إال  ولم افهم ما تقصد

نا ال زلت في سكرتي أحينئذ تبعتها و. اتجاه الدرس وتنظر للخلف

. شارع الترعةإلى  بو الوفا المؤديأنا في زقاق أوإال  فق منهاأولم 

وشارع الترعة شارع طويل ورفيع ليس له تفرعات وال يطل 

 .شجار الكافور الطويلةأظهور البيوت التي تحجبها عنا إال  عليه

وقد غطت ورصفت لتصل حينا  نه كان ترعة في الماضي.إيقال 
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لكنه رغم ھذ ظل شارعا غير مستخدم وكأنه . جاوربالحي الم

وھو  عاد يتسع للسيارات. المخلفات وما ألقيتففيه  .الزال ترعة

تلجلجت . طويل جدا كي يستخدمه المشاة دون وسيلة انتقال كذلك

ولما ولجت الشارع توقفت كأنها في . خطواتي في الزقاق

 . يحدث ماخيرا بغرابة أحسست أوقد . فتقدمت وجال. انتظاري

 محمود ازيك يا-

لكن . قالتها فانتباني شعور متناقض من السعادة والضيق

انهارت . وانهارت كل الحواجز التي صنعتها السعادة انتصرت

ذي حاول قلبي ال. كل دفاعات الفتنة وكل متاريس الشهوات

بدال منه  سيل وحليمان قد خر منه نقطة فسرسوب فمتالء باإلاإل

عينيها الباسمة في كفيها عشق صوتها والذوبان في  حبها.

مشي جوارھا جنبا لجنب أبقيت  .ين في مشيتها المتباطئةتالمنعقد

أن  نسيتأني  حتى الجنة ذاتها.أو  في كارتونأو  وكأنني في حلم

 رد..أ

 ؟يهأكنت عايزني في -

ارتبكت وكأنني استبدلت جنون . قالتها فاخرجتني من سكرتي

 ي مبرر واضح لما صنعت.أي لم تجد العجائز التالشباب بحكمة 

 :نظرأأن  قررت الهجوم ال الدفاع فقلت دون

 .انتي اللي بعتيلي رسالة مع عبد هللا-

شجرة وقفت تحت إلى  مالت. ابتسمت وصمتت كأنها تتذكر

 :وقالت. ثم ھزت شعرھا بالطريقة المحببة ظلها.

 عارف ليه كنت مستغربة.-

رفع نظري حينا أ ناأجرة وقلت وملت اليها تحت ظل الش

 :واضعه حينا

انا بس كنت غضبان ولو عرفتي  اكيد عشان اللي عملته.-

 . كان ابوكي
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نشغاال في إشارتها بل قاطعتني باشارة يدھا فصمتت ليس إل

كالريش  بيضأالذي بدا لي ناعما كالحرير  مالمح باطن كفها

نام داخله فقط أال فراشا وثيرا ببعض الخي وأتمناھا أوكأنها وسادة 

أكثر  خرآخرجني من حلمي حلم أو. صبعألو صرت عقلة 

 :خصوصية حين قالت

 فاستغربت!. كنت بافكر فيك ولما بصيت م الشباك لقيتك-

 

**** 

 

 أ
 

سوأ لكنه كان يتوقع األ ،بالطبع ال ؟امرآھل كان الرائد مت

بسيارتي غير خرج أنا أففي اليوم التالي مباشرة و .وربما يتمناه

صابت الكاوتش فانحرفت أ. ذا بطلقات متفرقة من الخلف، إمنتبه

شددت الفرامل أني  االشجار لوالأحد  السيارة عن الطريق نحو

كانوا ھم بسيارتهم . النقلبت السيارة فقط دارت حول نفسها مرات

صاب السيارة ونحوال أن ميزت قدما إذات الدفع الرباعي و

نزولي . بينما ھم يحملون. حمل سالحاأكن ألم . صاب اجسادھمأ

خرجت أ. ي كذلك ھدف سهلئلكن بقا. من السيارة خطر داھم

يتصل بالشرطة العسكرية أو  الهاتف الحدث جمال ليرسل لي قوة

يمهلونني  يضا ھم لمأو. للوقت كل ذلك ضياعٌأن  علمألكني كنت 

من جد بدا من الخروج أھكذا لم . فقد ترجلوا وجروا نحوي

 .وقفت مواجها لهم وقد شعرت بشجاعة غلبت خوفي. السيارة

 يهأعايزين -

 انت-
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 ماتتهوروش-

 ماتكترش الكالم-

 .ھنتفاھم صدقوني خلونا نتكلم-

 رصاص . مفيش كالم-

سيارات أحد  صوت سيارة قادمة من خلفي نظرت فاذا بها

. لمحت التردد على وجوھهم. بل سيارتان. الفاكهة تظهر من بعيد

 ؟فليقتلوا الجميعأم  اآلن نيختبئوأم  يجعلون شاھدا على فعلتهمأ

. وحين لمحت في عيونهم القرار كثر.أفأكثر  الشاحنتان تقتربان

توقفت . طالقة للرصاصإول أقفزت مختبئا بالسيارة مع 

الشاحنتان على مسافة عشرين مترا حين ارتفع صوت الرصاص 

انطلقوا ناحية السيارة وحين . ايقتلوني ويهربوأن  وبدا القرار

لغير دقيق لم يصب غير رصاصهم ا. ناحية الشاحناتأنا  انطلقت

قرب شاحنة حيث ميزني أإلى  كملت حتى وصلتأساقي لكني 

وكان  .يا اوالد الزواني-لني وھو يقول فمد يده لي ينتش. السائق

خفض رأسه بجانب أمامي لكنه صاب الزجاج األأرصاصهم قد 

ثم داس . صابةعلى الكرسي بسبب اإل طبيعيارأسي المنبطح 

البد . صوات الرصاصأسرعته تزداد ومعها . يئالبنزين غير را

وبالفعل حدث اصطدام . على سيارتهمأو  يدوس عليهم اآلن نهأ

للحظات  .ثم توقف صوت الرصاص فتقوقفنا. متوقع بسيارتهم

 .بقينا منخفضين صامتين

 :ثم رفع السائق رأسه ينظر وقال

 تاھلوا ياوالد الرفضيتس-

 

**** 
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 .ازاي تغامر وتقولي لي سر زي ده مش خايف اكشفك-

يام كمهلة أالموعد الذي ضربه لي بعد ثالثة  قلتها له في

ولكن نتمشى ھذه المرة  كنا في نفس حديقتنا المنعزلة. للتفكير

 لكنه ضحك ضحكا بل قهقه حتى. يبتسمأن  توقعت دون جلوس.

دراك السبب ثم سألني فجأة وكأنه إيضا دون أأنا  ضحكأجعلني 

 .لم يضحك توا

 ؟نت ازاي صدقتنيأو-

ماذا لو كان  درك ھذا االحتمال.أكيف لم . وكأنني بهتت

لكنه قطع طريق ؟ قاله يعقل ھل كل ما. بل ھو يخدعني يخدعني.

 .وساوسي

كل ده دردشة ليس . تعرفش حاجة انت ما ھو ده الضمان.-

 .الإ

 . ولألنا ائكسابق لقاحسست بالغيظ أ

 .يعني ماصدقكش-

 وانت حر!. زي واحد اديتك نصيحةأنا  .اللي انت عايزه-

 .نظرت له بامعان. توقفت عن المشي

 .يعني انت خالص مش ھاشوفك وال اقابلك تاني-

 كزال لما نعوإ-

 .ضحكت

 .ايه الثقة دي وكأني خالص انضميت-

الوقت . ده الفرق معانا .تفكر اكتر كل ما تنضم اكتر كل ما-

 . في صالحنا

 :ازداد غيظي وحين الحظ ذلك قال
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 ممكن اسمعك حاجة-

اره قليال زرأبل اخرج موبايله واخذ يعبث ب، لم ينتظر ردي

به تسجيل صوتي إذا  وحين وجده ما. ءباحثا فيما يبدو عن شي

ضعه عطانيه ألأدقيقة معينة فيه وحين وصل اليها وبدا انه يريد 

 .نيذأعلى 

كرته وتمسك برأيه تعصب لف اإلنسان)وكلما مر الوقت ب

. نسان واحدإإال  .صعبأشيء  ه عنئاثناأو  يءوصار اقناعه بش

فهو حينئذ يتبع . لبحثاإلى  من في طريقهأو  .الباحث اإلنسان ھو

فاذا نظرنا . يزيغ قلبهأو  فطرته ويقوده حسه وال يعوج عقله

. سالم العبادات والتعاليمقصد باإلأوال . سالمللفطرة وجدناھا اإل

له حينئذ األمر  سالمإو. سالم هللاإل. سالم بمعناھا الحرفيبل اإل

ئذ حين رضه.أقه وطريق نبيه ليقيم دينه ويعمر يهديه هللا لطري

 ھم قيمة نفسه(يشعر بلذة الحياة وقيمتها واأل

 :خذ الموبايل واوقف التسجيل وقالأ

 .نت شاب وباحث وقيمأو-

 :التفت لمقالته بل سألته السؤال الذي احاط بيلم 

 .ھو ده ھو-

 نت حبيبه!أمير حبيبك وايوه الشيخ عمرو األ-

 .شططااألمر  ردف ليزيدأولما وجد المفاجأة على وجهي 

 .نت بالذاتأھو اللي وصانا عليك -

 

**** 
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ثالث  بل لغرفتي، بقيت مالزما لمنزليأنني  نوهأأن  ال ينبغي

لكنني . وعكة صحيةأمي  خالفا معه وظنتهاأبي  ظنها. ليال سويا

تصيب الحمى العقل ال أن  ھل يمكن. يحدث نفسي لم اعلم ما

 ؟ساعة دون توقف بال مبالغة 72يعمل عقلي أن  ھل يمكن ؟البدن

. يعمل في حلقات مفرغة .وقد صار صحوي مناما ومنامي صحوا

أو  وقع في معضلة حسابية ال يستطيع حلها وكأنه حاسوب

نفس السؤال الذي تأمل سوى شيء إلى  لم يصل بالتأمل فيلسوف

جاباتها إتفه من أما إفاالسئلة . أعرفه لكن حتى السؤال ال. جلهأمن 

 األولى .مراحلإلى  جابة. لكن يمكن تقسيمهاإما اسئلة ليس لها إو

وكمال  ،الجميع عن جمال ندىا وبعد اسئلة سأله. يتعلق بندى ما

ف ھي كي ؟السؤال كان لماذا ندى. ببساطة كيف كانت ندى ندى.

لمحت الذكاء في عقلي والجمال في . حست بيألتي االوحيدة 

 نها تتوھمأنها مجنونة وأجابة التافهة اإل. عيني والنقاء في روحي

المرحلة الثانية . ال يعرفه البشر نها مالك بالفعل وتعرف ماأأو 

ھل . قيمة نفسي أعرف ال ؟بالفعل اسطورةأنا  ھل ؟ناألماذا 

 ال يربحه غيري حصد بجمال روحي ماأنقاء يجعلني إلى  وصلت

سئلة ليس أوھذه ؟ جمال شكلي عادت له جاذبيته من جديدأم أن 

. الدنجوانأم  الشيخأنا  ھل. ناأالمرحلة الثالثة كانت من  .جابةإلها 

مام المرآة أوقفت . ھما فاصير شيخا فاجراصير كالأكال لن 

. ثيابي شبابيةأكثر  البسأن  كنت قد قررت ھذا السؤال.ل ءتساأ

قميصا بنصف و ا طويال بدل ذلك القماشي القصيربنطلونا جينس

لوراء بدال اإلى  رجعت شعريأ. كمامخر طويل األكم بدال من اآل

 .واحد ءبقى شي. من فرقه من المنتصف
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 .جميلة بحبها اوي بس دقنك-

خرج أھكذا فعلت متذكرا كالمها ولم . المعها ارسمها. .اشذبها

سفل بيتها ثم زقاق أ .ينحيث عدت من يومإلى إال  في اليوم الثالث

نه في عكس اتجاه أ -الحظت–شارعنا الذي إلى  بو الوفا المؤديأ

 .مسجد الشريف بالتمام

 

**** 
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ز تقدمت متكئا على عكازي وبكامل ذاعه التلفاأفي تكريم 

. تسلم درع الوطنأسلم على الرئيس والوزير وناقتي العسكرية ألأ

لجيش قيل حول ا كثير كالمٌ . قيل عن الوطنية والفدائية كثير كالمٌ 

قيل  كثير وكالمٌ . وضاع البالدأحامي الحمى المتحمل لعواقب 

الذي  السائقم معي ر  حيث ك  . عن العالقة بين الجيش والشعب

 .نووغاد بعجالته وفر الباقين من األانتشلني والذي قضى على اثن

بل ظننت مبدئيا . ھذا الحدإلى  األمر يصلأن  تصور قطأكن ألم 

 غير فكرتيأولم . عما غامرت به ءنه سيكون توبيخا وربما جزاأ

نا في المستشفى العسكري يزورني قائدي المباشر مخاطبني أوإال 

زيارة قائد الفرع أن إال  .ستحدث مكافأةثمة أن  بد اذن ال. بالبطل

ركان الجيش الشرقي أرئيس إلى  األمر وقائد المنطقة حتى وصل

وحين تم اسعافي بشكل . ظنأكبر مما أاألمر  أن خبرنيالذي أ

وجاءت الكاميرات . طلب مني البقاء ،يسمح لي بالعودة لمنزلي

 فتحت التلفاز اتقاء  وحين . حاديث الصحف تغمرنيأتصورني و

وترقب للقاء منتظر . خبارللملل وجدت صورتي في نشرة األ



107 
 

غرفة ال جاء في صورة مذيعة حسناء دخلت علي   معي سرعان ما

  :ود عمالق وھي تقولببوكيه من الور

 . بطلنا الهمام ازي صحتك دلوقت–

 تمامآآآآ.  -

ما قل حسنا في الواقع مأكانت . كانت ھي تلك المذيعة الشهيرة

 عليه في التلفاز. وتبد

 .تخلص فترة النكاھة مارضيناش نزعجك لحد ما-

 .مغتاظاأنا  قالتها بالكاف بينما ابتسمت

 قلنا ازاي حاربت ھؤالء المجرمين-

 .بس اتسببت في وقف شرھمأنا  ماحاربتشأنا  آآآآآ -

 تقي شر السكان منهمازاي قدرت توقفهم عند حدھم و-

 ھما سواقين مش سكان آآآآ -

 .قلنا ازاي قيادة الجيش ساعدتك في الموضوع ده-

 .شوية شجر ..آآآآآ -

 .يه جيشنا جميلإد أ. سالم يا-

دارة إمنذ فترة  .يحاك وبعد مزيد من االسئلة التافهة عرفت ما

وھا قد قصة ية للجيش لم تجد شيئا تعمل حوله عالمالشئون اإل

 ما ھو مفروضأو  البالدلقد صرت بطل . جاء فارسها المنتظر

بالطبع . جلكم يا مواطنينأالعسكري الذي ضحى من  ..صيرأأن 

لكنه بدا صورة مشرفة  ترشح في انتخابات مجلس الشعب.أن ل

عرج اسطورة العسكري األأنا  وھكذا صرت. للبدلة العسكرية

إلى  كان انتقالي وھكذا. مدني وعسكري ،وصار الكل يعرفني

رجلي أو  حيث يحتاجون عقلي وليس بدني، المخابراتدارة إ

 ريد!أ عطيتهم ما يريدون وفي نفس الوقت ماأوحيث . العرجاء

 

**** 
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لعاصمة اإلى  نه انتقلأبعد زيارة للشيخ عمرو الذي عرفت 

ستعيد ذاكرة سنة أأن  قررت ،حد مساجدھاماما ألإھو اآلخر 

 ذاكرة شاب ريفي.. للخلف

فقط ال يترك للشيطان  .وال ينحرفيعمل ما عليه ال يلهو  -

 . ھو من سيرسم طريقه. لكن الحظ هلل ،فيه حظ

رحلت الكلمات التي ودعني بها الشيخ عمرو حين ھي  هھذ

ه من مقربيمام جامعها الكبير وكنت إمن بلدتنا الصغيرة حيث كان 

عمرو ذو النفوذ الروحي الذي لم  الشيخ. يزيدأو  على مدار سنة

الشيخ عمرو الذي كان يحضر له الجميع ويستمع . مثله يقار برأ

ب الجميع لكنه لكنه كذلك لم يقر. له الجميع ويعجب به الجميع

القليل ممن اختار بجانب  ءاختارني من النش. انتقى منهم انتقاء

نفك تأنها ظننت  ورغم عمق صداقتنا التي ما. خر ورجالآشباب 

إلى  غم الدموع التي ودعته بها قبل سفرنا بيوم واحدرو ،بداأ

أذكر  ينأنإال  ،وعدي بزيارات كثيرة متكررة ورغم ،العاصمة

أو  ما كسالإ. من زيارة بلدتنا الصغيرةأبي  كان من يمنعأني أنا 

تذكرھا أ ذكرىإلى  خاللهالفترة تحول كيان الشيخ عمرو . حرجا

صار فكرة راسخة خاصة بعدما فقد  اآلن ماأ. حياناأنساھا أحينا و

 نه في ھذا التنظيمأنه لم ينسني وأنه ھنا في الجوار وأعلمت 

 . كثر سرااألوور ناأل

ي ئاالستثنااألخير  ناؤلقا كان ھذا ربماأن  لعلك تعرف-

أو  لضرورة وفقط مع الشخص السابقإال  فقوانيننا ال تبيح لقاء

 .عضاءلي في سلسلة األالتا



109 
 

 نه حين انتقلأم أ ،كون معهمانتقاني الشيخ من البداية ألھل 

زف أفالوقت قد . ال يهم ؟رسل رسله بالبشرىأھنا فكر في وإلى 

. بدأت وانتظر كمل ماأأن  مهمتي. "ال مهمة"ھي  اآلن ومهمتي

ضلفة الشيش المغلقة ي قف في الشباك ذأوفي نهاية ھذا العام كنت 

 يصلني صوت زغردتها حين علمتأمي  فافتحها مبتسما بينما

 :قلت لها .بقيت من االوائل على الكلية عن العام باكملهأني 

 .ولسه-

 

**** 

 

 م

 

في نهاية ذلك العام كانت نهاية قلبي النابض وعقلي المندفع 

. تمثال ال تزيده السنون غير تآكالأو  صنمإلى  تحولت بعدھا. بقوة

أنا  ودخلت. قيمته حينهاعلم فقط ألأبي  في نهاية ذلك العام مات

ما ندى فقد دخلت كلية االقتصاد ولم يمر أ. كلية العلوم بعد ألي

ختلفت مسالكنا ومواعيدنا اأن  شهر حتى تفرقنا فراقا بائنا بعد

تى الشيخ ح ل معاملتها لشلة كليتها الجديدة.وبعد مشادة بيننا حو

بعد  التوقفإلى  مره انتهى به الحالأعمرو الذي كنت قد نسيت 

. لم يبق معي سوى عبد هللا الذي انتهاء موسم الحرية المفتوح

ياه إإال  على حالهأحد  لم يبقافقني في ذات الكلية كذلك والذي ر

نه المنهج أالفوضى وعدم المسئولية ليثبت لي من المرح و

وكل منهج وكل شيء  الصحيح في الحياة لكنه فاتني كما فاتني كل

إال  صنم الذي لم يفتت جمودهذلك الفكرة وكل شعور كي اصير 

 .مه العزيزةأثقل كاھله يتعلق بأحمل 
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وھج إال  ھي الشمس القائظة داخل جدران االستديو ما

 نهارإلى  الكشافات العمالقة التي تحيل ظالم العاصمة الفقيرة

الجدران . شهر في البالدمشرق تعكسه ديكورات البرنامج األ

فالديكور . دث التقنيات التي تم استيرادھاحأالمضيئة المتغيرة ھي 

ليس ثابتا باستثناء ربما المنضدة الزجاجية الضخمة والورود 

ناوي نفسه عليها والتي بدورھا تتغير يوميا وباشراف خليل الش

يالئم لون الورد لون بدلة أن  يحرصفهو . شهر مذيع في البالدأ

صفر للبدلة البيج فالورد األ بالمقابلة. ، أوما بالمشابهةإ. اليوم

. فهو للبيضاء وھكذااألحمر  ماأ ،للبدلة السوداءاألبيض  والورد

تى أبل ربما ، ال يهتم كثيرا صاراألخيرة  نه في الفترةأغير 

 .ومين متتاليينبل ولوھلة ذات مرة لبس نفس البدلة لي. متأخرا

طرده بمنتهى . طرده. طاقم التصويرأحد أعضاء  وحين نبهه

في . البساطة والهدوء وباسلوبه المشهور الذي جعله مشهورا

مجتمعين ها ئقوى من كل اعضاأداخل القناة  سلطتهأن  الحقيقة

عمال الذي يتحمل خسارة القناة رغم بما فيهم صاحبها رجل األ

لكنه يرى . جشع خليل الذي ال يتوقفمواردھا الضخمة نتيجة 

ما خليل الذي ذاع صيته بعد أ. نه يستحق وھو مستعد لدفع المزيدأ

ه يقدم من خدمات ليس فقط لرجل نأفهو يرى  برنامج خان الخليل

عمال اة وليس فقط لغيره من كل رجال األعمال صاحب القناأل

ال نهار ويسخر منها بل والحكومة نفسها التي يهاجمها لي بل

 توقف.
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مرحلة  ؛عالمثر مرحلة لعينة من اإلإن مرحلة خليل جاءت إ

كانت فيها كل البرامج والجرائد تفتتح بنفس العناوين وتتكلم في 

لسفسطة في بالد اإلى  أقرباألمر  صار، حتى نفس التفاصيل

ن كان يمقتها إھذا مناسب لمرحلة وأن  حسنا ال ينكر متأزمة.

لم يحدث  غريبشيء  وحدث. يعد يجديلكنه لم . شد المقتأوقتها 

لقد توقف الناس تقريبا جميعا عن . قبال بل ويخالف كل النظريات

فجأة . اتفاق نفي وقت واحد وبدو قراءة الجرائد ومشاھدة البرامج

ي . كسدت كل بضائع العقول التوراقسماء واألل األاحترقت ك

حينها المؤسسات  خسرت. قررت االكتفاء من تناول الهراء

 ،حينها كان خليل. خسرته وتوقف نصفها بالفعل ية ماعالماإل

قنوات المنوعات التي أحد  وفي برنامج اجتماعي ساخر على

. بدأ مشروعه السياسي، ا الناس بعد تركهم باقي القنواتھاجر اليه

 -وبالطبع–التي بدورھا  خضر من القناةخذ الضوء األأن أوبعد 

زمة أعرف كيف تتصرف في كومة التي لم تخذت مثيله من الحأ

وامره قط من أنه بالفعل لم يأخذ أوالحق . ھنا كان خليل. عالماإل

. كان حرا وناقدا وساخرا. اراده الناس ميزه وھذا ما وھذا ما حد.أ

. اقترب من الناس واقترب من السلطة. وكان ايضا ذكيا في حريته

ارتفاعه لذا كان  .لالرتفاع ر له الجناحان الالزمان للطيران.وصا

بانفراد وظل محافظا ألول ا السريع وفي غضون سنة ربما كان

سنوات تلك في توازن دقيق كالذي يشمل الطائرة  مدة الثالث

ولم يكن ير تعارضا بين ارضاء الناس وارضاء . حيال طيرانها

واعتبر نفسه . التعبير عن الناس والتعبير عن السلطة. السلطة

الشعب . خرآلاإلى  همامن يصل رسائل كل حلقة وصل بينهما

تطلب من الشعب  والحكومة. يسخر من الحكم فليسخر معهم

األخيرة  لكن الفترة. حب نفسهأحبه الجميع وأفليطلب معهم وھكذا 

نجاح  منذ. التوازن صار صعبا حقا. كثر صعوبة لهكانت األ
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من قبل كان . يءلم يعد يهمه شكأنه الرئيس في فترته الثانية و

يسافر ويتحرك على . قلعلى األاألمل  يعطي. قليغضب على اال

والشعب صوته شيء  مور تتدھور والواأل. يءال ش اآلن .قلاأل

 ،ن يرفع جناح الشعب قليال، أيجازفأن  اضطر .يءيعلو وال ش

تاه التليفون أففي نفس الليلة . لكنه لم يهنأ كثيرا. يتمادى قليالأن 

ت ولم تأت كاشارة لثالث سنواالمكالمة التي طالما خشيها . يحذره

كان . لم يدر بم يرد. شارة لتذبذب التوازنإتت ألنجاحه الباھر. ثم 

لكنه . نتم الفشلة. أجبرتمونيأنتم من أ. الغضب يعتمل في صدره

خر لم ينتظر منه رد كالم والطرف اآل. النطقأو  لم يستطع الرد

التالية بعث باعتذار وھكذا في الحلقة . اتلفزيوني ابل كالم، تليفوني

إلى  صاحبه ولن يصلإلى  نه سيصلأمل أ. مبطن وغير مباشر

لكن نظرة من عينيه تالقت مع عامل البوفيه الذي يستمع . الناس

نه ألها اليه كل يوم بانصات وحب من داخل االستديو عرف خال

خرين جميع اآل أحبطسعد واحدا لكنه أربما  وصل للكل.

سبب قلة شعبية البرنامج كما ظهر في ھل ھذا كان . المستمعين

م السبب ھو احباطه الشخصي وعدم ، أاالستبيانات بعد ذلك

 يشغل باله! ولكن لم يكن ھذا ما ؟اھتمامه الكافي وانحدار مستواه

كنار بدأ اشتعالها في االفق . كان موضوع االستفتاء اللعين القادم

حمقى يتكلمون . كان القدميه ئموطإلى  تصلأن إلى  وستنمو

الزعيم قرر أن إلى  طالما سخر منهمنه لأعنه منذ زمن ويذكر 

لم يكن يتصور  ؟اآلن فهل سيسخر منه خذ بهذا القول المغفل.األ

مام الجميع أن يقف عريانا ، أقنعةخر األآينزع  ، أننه قد يفعلأ

يخلدوا أن  الجميع يدلماذا ير في الحكم. لألبدلنا نيته البقاء مع

م انهم يخشون التخليد ، أخرةالخلود في اآلأن  ال يعلمونوكأنهم 

ول من اقترح ھذا التعديل أمن الملك ھم أكثر  الملكيون ؟في النار

تساءلوا ببراءة لماذا تتحدد . المشين في الدستور المشين بالفعل
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ثم شفعوا قولهم . مدة الرئيس بفترتين من الزمن ثم يترك الحكم

كما . سهالاألمر  ظنوا. بغي التفريط فيهبمناقب الرئيس الذي ال ين

ضين عن ظرف اقنعوا الناس به من قبل سيقنعوھم ثانية متغا

عين الناس بل أالزمن واختالف الحدث. ھذه المرة لم يسحروا 

الرئيس الذي ذھل عن علو نبرة الشارع وعن  يعينسحروا 

. مخاطر االستفتاء على تعديل مدة بقاء الرئيس لتركها مفتوحة

ه الذين انتهوا سيوقظهم من جديد بل سيخلق غيرھم ممن اؤاعد

كل  وقد تكون تلك ھي القشة المنتظرة.من ذلك أكثر  لن يصبر

ھناك  ؟ماذا سيقول. ذلك كان يعتمل في ذھنه وھو يعد لحلقة اليوم

مثل ھو عدم الحل األأن  رأى. الماليين تنتظر رأيه وعرضه

ن كان إو. ومعارض ويتحدثادالء برأيه سيأتي بطرفين مؤيد اإل

فقط سيظهر  معارض حقا له حق الظهور.أحد  نه ما منأيعلم 

نها أالضعيفة التي تقنع المشاھد  راجوز يتظاھر بالمعارضةأمعه 

نه أخرى ألالمشكلة ا. وھذه لن تكون المشكلة الوحيدة. على خطأ

نه إ. وھو ليس على الحياد البتة، يكون على الحيادأن  ينبغي

بلغ أ. فضل الحلولألكن رغم ذلك كان . غيظا في الواقع سينفجر

عتاولة أحد  ئ سليم الفاتحيجروا اتصالتهم ليجأ. فريقه بما يريد

النظام مقابل جميل فريد رئيس الحزب الكرتوني الخزعبلي كما 

توا قبله بالطبع وقبل ميعاد الهواء بخمس دقائق ليس اال.. أ. يسميه

عكس أن يوقد قرر . غير مهندمغائر العينين . كان قد وصل

لكن فريق البرنامج لم يتركه . وقرفه في ثيابه وشكله مزاجه

. ةيدھن وجهه بزيت ويرش بعض البودر جاء الماكيير سرعان ما

التي تثيره لحد الجنون لتعدل  وجاءت مساعدة المخرج الجميلة

العد  أثوان وبدإال  ولما لم يتبق. من وضع الكرافتة وياقة القميص

فيه بكوب الموكا الذي تاه مسرعا عامل البوأ ،لتنازلي للظهورا
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نظر في عينيه ليجدھا مازالت منطفئة ولما انسحب . حبهأطالما 

 .ھوا وقال المخرج:

ھال بكم ومرحبا في حلقة أاعزائي المشاھدين  انطلق قائال:

االستفتاء . صبح يشغل البلدأھم ما أاصة وھامة عن جديدة وخ

 .المنتظر

**** 

 

 ع
 

يء، ال يكسرھا ش كتراث التي تحتويه بالكاملحالة عدم اإل

مه التي أباألمر  بدأ. يتظاھر بالغضب اباكية وعم   اأم   ولو كانت

ومي ويستخرج وايقظته كي يذھب للسجل الحكإال  لم تترك يوما

بتلك . بيهأسرته وعائلها بعد وفاة أنه كبير أشهادة عائلية تفيد ب

كان  .ن التجنيد الذي اقترب موعدهيستبعدوه موف الشهادة س

حتى انه ذات مرة استيقظ بالفعل . سيفعل ف ماسو  ييساير ھواھا و

مه أوحين عاد طلبت منه . المقهى وكأنه زار السجلإلى  ونزل

 .حينها لم يجد بدا من الحقيقة. الشهادة التي استخرجها

 .ا الذي بقى لها سيتركها ھو اآلخرابنه م ولم تصدق.ھلت األذ

لي أن  خبرنيألكن قريب عبد هللا . مي ال مستقبل لي قطأ يا-

أن  احتياطيا سيستطيع الو صرت ضابط في الجيش. مستقبال

 .ضابط عاملإلى  يحولني

تركته ودخلت غرفتها . تتفهم لكنها صمتتأو  قالها لعلها تفرح

وترك ھو الشقة كلها ليتسكع مع عبد هللا ليلتها ويعود وينام ليجد 

لعلها سنوية . منذ متى لم ير عمه. يوقظه في الصباحعمه من 

ينساه الجميع بما فيهم أن  خر سنوية قبلآ. بيه قبل ثالث سنواتأ
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ھذا سبب أن  ولم يبد على عمه لم يرحب به بل لم يسلم عليه ھو.

 .امتعاضه

  .فلتغسل وجهك ولتفق-

مه جالسة على كرسي السفرة المتهالك أرفته ليجد خرج من غ

لحمام وعودته فكر اإلى  في طريق ذھابه. وع على خديهاوثمة دم

فقط جلس  قرار ولم يعرف ماذا يقول.إلى  لكنه لم يصلاألمر  في

 .خر يحدق بعمه الذي يحدق اليه بدورهعلى كرسي السفرة اآل

 .قرر ھو الكالمأحد  ا لم يتكلمولم  

 سمعت؟ صحيح عنك ما-

 .ھز محمود رأسه مستفهما

 لقد زورت في شهاداتك كي تدخل الجيش. ال تتصنع البله-

 االوراقأحد  فقط تجاھلتأنا  .ال تقل ھذا الكالم عن التزوير-

 ورقة مؤثرة-

 تمنعني من العمل-

 تمنعك من التجنيد-

 عقد شغل ..اعتبره فرصة عمل-

 نت تدخله بقدميكأالناس تهرب من التجنيد و-

..ثم الرد الجميع يرددھا ئمعادة المكررة التي ما فتالجملة ال

 .يردده ئفت المحفوظ كذلك الذي ما

 عمل ضابطاأسوف . ال تعتبره تجنيدا قلت-

 وانا؟ -

ه قاطعة سجال الكالم بينهما ونظرت اليه مستعطفة أمقالتها 

 .ال يتأثر فخفض نظره كي

بيك مع أستتركني وليس لي غيرك بعد  ..نا ستتركني وحيدةأ-

 ض!تتركني وقد داھمني المر خوتك الصغار.أ
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جل ألإال  وھل فعل كل ھذا. يضحكأم  يبكيأيدري  ال

لو . مه وعزتهاأخبارھا ھو يعرف إيستطيع  لكنه ال. مرضها

 تسمح بمبضع جراح ليمسها في الجيشإال  خبرھا بنيته ألقسمتأ

 خارجه.أو 

 .ذنإالبركة في عمي -

فهو . لذي نظر اليه شذراقالها وقد رمى الكرة في ملعب العم ا

 اختأإال  فهي حتى ال تملك اآلن قرباء لهااألأقرب  يعتبرنه أيعلم 

 ردف محمودأيتكلم أن  وقبل. واحدة خارج البالد مع زوجها

 .سرته لن يتركوك اطمئنيأوعبد هللا و-

غرفته يكلم عبد هللا من ھاتفه إلى  يتكلموا قام واتجهأن  وقبل

من  يخرجه ثانيةأن  رادأ وكأنهته تى على سيرأنه تذكره حين أك

 .نه في الجامعةإولما رد متلجلجا قائال  .ھمه كما فعل باالمس

الدراسة أن  مجنون ھل نسيت وماذا تفعل في الجامعة يا-

 واالمتحانات انتهت.

 :بخبث أردفولما لم يرد 

 .قابلني عندما ترجع بتلعب بذيلك؟-

نه أهللا كل تلكم السنوات عن محمود  الحقيقة التي خبأھا عبد

كل ابناء جيله أن  يعرف. ي حب ندى حتى النخاعكذلك غارق ف

فقط  بالنسبة لهم.األمر  انتهى اآلن ندى حتى النخاع لكن أحبوا

ھذان الصديقان اللذان لم  اولالسف ھم اثنان مازاال يهيمان بها.

طبيعة لليس لمقاومة منهما بل . حتى ندى لم تفرقهما. يفترقا قط

تجتذب الجميع حتى يقعوا نها إعرائس البحر. إلى  قربندى األ

سر اعجابها أن  في البدء خمن. في حبائلها ثم تتركهم يغرقون

 التي داراھا حينها عدم اھتمامه. لعلها اكتشفته. بمحمود وسامته

عجابا طبعا لكن إلم يكن . كان السبب تقواه. لكن ال. لعلها احبته

كيف  يحجب عينيه عني.أن  كيف يستطيع مخلوق. كان غيظا
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 بيهاأھل ھي متدينة بتدين . ولو بداعي الدين. نفيأنفه على أتعلو 

م ھي تعادي التدين أ ،كل شرإال  الذي ال يرى في تدين الملتزمين

لم  ؟في تلك الحالة باعتباره حائال بينها وبين قلوب المغرمين

فقط كان يعرف مواعيد دراستها ومواعيد نزولها  يعرف قط.

ا ذات وربما راقبه. معةوخط سيرھا ومكان جلوسها في الجا

يذھب  ئفت خاصة الجامعة التي ما، مرات في كل تلكم اللحظات

فه كزميل عابر عر اليها خاصة كليتها بدعوى لقاء صديق قديم

كان جريئا ال يخجل وال  نظراتهم. ىحينها تتالق مس البعيد.باأل

ط لم يعرف ق. قطعا كانت تبتسم. وكانت تبتسم. يخفض البصر

ها الكثر وجلهم من الذكور ئوھي تقف مع اصدقا سر االبتسامة

تبتسم لزميل عابر طالما  سليلي المجد لكنها في نفس اللحظة

 ؟جلهاأل خصيصا ينه يأتأھل ھي تعرف . يام المراھقةأضايقها 

ھل يذكرھا  ؟ھل تعجب به مثال؟ ھل تشجعه على مزيد من المجئ

مله أوكان كل  ھي سياسة اجتذاب الفراشات؟أم  بذكريات تحبها

يتقدم أن  نهى دراسته بان يجد عمال مناسبا يؤھلهأخاصة بعدما 

من كل أكثر  المشكلة التي كانت تؤرقه. ميرةحينها لخطبة األ

 ئيعتبر انه يخون صديقه الذي ما فتوھل ھكذا  .ضميره، ذلك

. حين يجلس على المقهى في الميدان ينتظر عودة ندى اآلن حتى

 استيقظفي تلك المرة . ھااينسيجعله ن أكفيل بالزمان أن  لكنه قرر

ما كلية أامتحانات كلية العلوم قد انتهت  فقد كانت. كثرأضميره 

لذا ذھب بدعوى االطمئنان على األخير  االقتصاد ففي يومها

 لكن المرة. ھنااألخيرة  ربما للمرة. لم يره لكنه رآھا. صاحبه

في . رفقتها لتتجه نحوهرآھا تستأذن من . كانت مختلفةاألخيرة 

ر لكنها كانت بالفعل لكافتريا في الجوااإلى  نها ذاھبةأالبدء ظن 

 مدت يدھا تجاھه قائلة متجهة نحوه.

 .ازيك يا عبد هللا-
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ھل يستجيب هللا الدعاء . يديها للحظة وكأنه ال يصدقإلى  نظر

يلمس ندى مرة أن  يقرب من الست سنوات دعا هللا فمنذ ما ؟لمثله

ظافر الالمعة ذات االصابع الرفيعة الطويلة واألولتكن يديها 

رادا لها السالم فعال، رشده حين لمس يديها إلى  كنه عادل البيضاء.

إلى  نورا ولم تحوله اھا لم تشعدافي. قليالاألمل  حس بخيبةأو

 .بصوتها الرخيم الذي الزال مثيرا ملهأقطعت خيبة . مالك

 .خيرةالفرصة واليوم ھي األ يباستمرار لكن ال تأتراك أ -

ما ھي فلم تدھش أ في الواقع لقد الجمته الدھشة. .لم يرد ثانية

تنتظره أو  نها كانت تتوقعأمن صمته. وكأو  هئمن لقا قط سواء  

سألته عما . لجلوس جانبااإلى  دعته. عندھا كي تقرر ما، وتريده

 فاسيقظ اخيرا من غفوته يشرب.

 .واجب علينا -

 ؟تعزمني وانت في كليتي-

 .الرجل رجل-

 .تى مسرعاأمنها وب وغلى مشرأالكافتيريا واختار إلى  وقام

 ميرسي-

بين . جنب مع ندىإلى  جنبا اآلن ھو يجلس. فاقأكان قد 

طال النظر حينها متشبعا بمالمحها القريبة أ. وجهيهما مسافة شبر

اكتشف تجعيدة ما . بعيدةالتي طالما اختلس لحظات اليها وھي 

. سفل عينيهاأغير مهذبة مع ھالة سوداء خفيفة  وبعض شعيرات

جميلة لدرجة الخوف من الفتنة ولو وسط كل . لكنها ظلت جميلة

 انتهت من عصيرھا الطبيعي المستورد لتقول له. ھؤالء الشهود

 انتهيتوا بالطبع من االمتحانات.-

بدأ الحوار التقليدي عن جو االمتحانات وصعوبة الكيمياء 

لكن لحظة من كانت تقصد بالجمع في  ..و ..واضطهاد الفيزيا و

 .ربما تقصد الكلية عامة وربما. تهاءاآلن فعل
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 وازاي محمود؟-

 ؟خونهأ ..ماذا يقول لنفسه. يحبك .ماذا يقول لها. سقط في يدهأ  

بارادتها ھي في  األولى للمرةنه يجلس معها إ ؟ية حماقةألكن 

 . جامعة مفتوحة

انتهى من امتحاناته معي وجلس بمنزله فهو قليل . الحمد هلل-

 الحركة

 .راه على المقهى كذلكأ-

 وھو يراك و..-

 . يسحبه لسانه وليس ھو من يسحبه لم  

 ؟ھل مازال يذكرني-

 لم يرد

 ؟فاكر لما ابلغته رسالة من خاللك-

 .لم يرد

 .واستعيد تلك الذكريات اآلن معكلذلك اجلس -

 من الالزمأكثر  نه صمتأقرر 

 .ذكريااات.. ايام وعدت-

 .ابلغه رسالة من خاللكأن  ريدأتعود أن  لكني اريدھا-

 نظر لها بقوة اندھاش 

حالمي أنه الزال يزور أنقى من رأيت وأنه أخبره أأن  ريدأ-

  ...نأو

 تدخل بسرعة

 ية رسائلألن ابلغه أني  استميحك العذر-

 حبه!أني أو-

 .وفي تلك اللحظة رن جرس ھاتفه
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الوجوه أحد  انهإال  سليم الفاتح على عكس شكله الموحي بالكبر

ال يملك كاريزما المتحدثين الرسميين من وسامة  ،نعم يأ. الجديدة

مين أكان من قبله فاروق  ؟ذنإتوا به ألكن لماذا . ودبلوماسية

لن . ھو العكس اآلن فالمطلوب. وشياكةوماسية لدبأكثر  وكان

حان الوقت كي  كثر.أنسعى لرضاكم  لن كثر.أنصير متسامحين 

تعرفونا على حقيقتنا المتمثلة في ھذا المتحدث ضخم الجثة قاسي 

نابعة  ،لسليم رغم ذلك شعبية توكان. المالمح غليظ الصوت

الصوت وساخر دائما فسليم عالي . ليست عن حب لكن عن تندر

مامه أبالك لو كان من  فما ،مامه فرصة للكالمأوال يترك لمن 

 رذله.أجثة ھامدة تبلغ من العمر  وجميل فريد ھو. جميل فريد

وصار كالتابلوه على  ،لوانصر كل العصور وتلون بكل األعا

. الحائط يغيرون لون الحوائط من تحته لكنهم يتركونه كما ھو

ر اللسان يلعب دائما فريد صغير الحجم وقصيجميل . فهو تراث

ول ليست من معارضة كما يق. معارضة راقية. في المضمون

قط م الحكم لم يقأن  ورغم. جل تقويم الحكمأجل الحكم لكن من أ

نه ظلت له مصداقية عند بعض والغريب ا لكنه ظل يقوم بدوره.

ث يظن الناس بهم الحكمة العجزة حيلكنها مصداقية . الناس

حزبه عجوز إلى  نضماخر من آالسياسية فقية داما المصأوالبركة 

كان خليل يدرك كل ذلك لذا  كان منذ عدة سنوات!ربما واحد و

 شعر بمزيد من القرف والثقل ولو استطاع االعتذار عن الحلقة

لكنه كان شديد التحمل لذا  ،الحياة كلها في اللحظة تلك لفعلأو 
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عداد واختار سؤاال يفتتح به من اإل الورقة االسترشاديةإلى  رةنظ

 :الحلقة ووجهه لسليم

 لماذا االستفتاء على الدستور؟-

كان يتوقع كالعادة عدم االجابة قط على السؤال ومن شخصية 

عدوانية كسليم سيكون التجاھل عن طريق الهجوم ستكون االجابة 

 .سؤال على السؤال

نه إ. الدستوروانا اسأل لماذا الخوف من االستفتاء على -

ال يعجبك قول ال  .ستجيب عليه بما تراه. ي سؤالأ .استفتاء

 .لكن ال ترفض فكرة من االساس ھناك من يريدھا. يعجبني

 سليم؟أستاذ ومن يريدھا يا -

لك المشهد جدد لفخامة الرئيس في ذأن  منذ. يووووووه كثير-

 ؟خرىألن يتجدد ھذا المشهد مرة أالمهيب والناس تتساءل 

 التيب خليل الضجر حين تذكر تلك الحملة المصطنعة صاأ

 .جميلإلى  لذا قرر تحويل الحديث ،لم يكفوا عن ترويجها

 لماذا الخوف من. سليم ستاذسالك سؤال اأجميل سستاذ ا-

 ؟االستفتاء

 من يتظاھر بذلك أو  يتنحنح الرجل الوقور

موضوع ترشح . حب البدء بنقطة اثارھا االستاذ سليمأنا أ-

لكن االختالف على . احنا مش ضدهأن  الزم نعلن. السيد الرئيس

 .ليةاآل

 خرى؟ليات األيه اآلإ-

 يقولها سليم مقاطعا فيتلجلج جميل

يظل رئيسا كي يظل في القلوب أن  وال الرئيس ال ينبغيأ ..ااا-

 ينما وجدوا.أس فهذا قدر العظماء وعلى الرؤو

الحكم لنفسه ال سمح  يريد الرئيس ال. نت لتقرر ذلكأومن -

 مل.للشعب الذي يحبه ويرى فيه األلكن  هللا.
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كان يرى : صحيح الجملةراد تأو لعله أ يضحكأن  كاد خليل

جبن من ذلك أفهل يصححها جميل لكنه  كان. مل..فيه األ

 .الثاني بسرعةإلى  ألولا وسيتراجع عن خط دفاعه

ستكون  بد لكن ھذهألاإلى  سيدي قد يختار الرئيس الشعب يا-

 .ملكية وليست ديمقراطية

ربما النه لم يفهم ھل ھذا . بدت الحيرة للحظة على وجه الفاتح

ستفتاء على اإلليه بفكرة جديدة وھي إوحى أنه بما ألر. ذمأم  مدح

ا شغله التفكير ولم يرد ولم. نما مدى الحياةإالرئيس ليس لفترة 

 :كماله يضمر شرا لذا سارع باإلنأظن جميل 

 لكن ھناك طرق ،مصلحةاألمر  كان فيإذا  مانع بالطبع وال-

وليكن مثال فترة انتقالية بعد موعد رحيل الرئيس . شياكةأكثر 

 .ات بعدھا لفترتين مجددااإلنتخابإلى  الدستوري ثم يعود الرئيس

 تدخل خليل ھذه المرة متظاھرا بالجدية

ال ن يالمدتأن  ولكن ھذا الحل ليس دستوريا فالدستور يتكلم-

 .تجدد ولم يأت قط على ذكر ما ذكرت من فترة انتقالية

ففي . جل المعارضةأخليل انها معارضة من أستاذ  ارأيت..-

 اء ولو على تطبيق فكرته الرعناء.حوال سيعقد استفتكل األ

 .لفظ الرعناء لم يعجب جميل فتدخل مقاطعاأن  ويبدو

موجودة في نها الفكرة التقدمية المتحضرة الإ. ي فكرة رعناءأ-

 .دساتير محترمة

 متى نظل تابعين؟!إلى  بدساتير غيرنا. وھل نحن مقيدون-

ھكذا أو  زاد جنون جميل فاساس حزبه القضاء على التبعية

 يقول

 .الاااا انت ال تعرف من تكلم-

 جيدا أعرف .ال-

 .اذن فالزم حدودك-
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 .اآلن نت من تتعداھاأ .انا الزمها-

إلى  اشارة المخرج لما خرج ولوال .األمر رأى خليل تطور

ذلك الفاصل فقد كان يود اكمال المشادة علهم يطلقون النار على 

 بعضهم البعض!

 

**** 

 

 ع
 

أسه وھو مثقل بالهموم لهذا مسقط رإلى  نه يعودأال يصدق 

 ،لطالما كان الذھاب مفعما بالذكريات ولقاء االصدقاء الحد.

إلى  في الواقع يذھب اآلن لكنه. ھم ترك الهموم وراء الظهورواأل

باص المحملة كذلك ركب السيارة الميكرو. مقابلة ھمه وجها لوجه

د من قضاء مصلحة ئعاھو مالهم. منهم من آبهموم الركاب و

 بيته ليرتاح فيهإلى  عائد من عمله ھو ومنهم من ،الأو  قضيت

ومنهم الشباب الذي يغنيه انطالقه عن . جحيماأكثر  يجدهأو 

ولما وصلوا وافترق كل . في ظروف الزمان والمكانالتفكير 

. طريق لم يذھب اليه من قبلإلى  ذھب رامي ،منهم في طريقه

بيت إلى  لكن. صدقاء الصباأوليس مقهى  ليست شقتهم القديمة

يتخطى الشواعر الضيقة . مازال يذكره جيدا ويذكر ساكنه

يقولها . لخر وال يكاد يصمة القبيحة القذرة واحدا تلو اآلالمزدح

طالها ھذا المشي الكريه بين أأم  ھل طالت المسافة: في نفسه

كل عيوب المدينة  صاب المدينة الصغيرةأ. الضوضاء والتلوث

ذن لذكريات التمشية إضل سبيال وال مجال أالكبيرة فصارت 

. شجار المنزرعة والناس الطيبة والشوارع الخاويةالهادئة واأل
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لكنه  مما ھي عليه.أكثر  الدنيا سوداءوعندما تحمل الهم تصير 

 ما من طالء حديث نوعاإال  ت القديم كما ھو تقريباالبي. وصل

شجار ة ذات السور الذي نمت من خلفه األلجدران الفيال القديم

. المتسلقة ومن خلفها عدة نخالت واشجار في الحديقة الصغيرة

 .حدھم لكنه خمن من ھوأفتح  ضرب الجرس وانتظر.

 .نك جاسرأبد من  ال-

 نت؟أمن -

كان شاربه قد بدأ في النمو وصوته يحاول تخطي مرحلة 

 الطفولة

 .قل له رامي الشامي ريد الشيخ عمرو.أ-

 .لحظة واحدة اتفضل في المضيفة-

عمرو يناديه بينما رامي يتهادى  وانطلق االبن البكر للشيخ

يجلس زالت موجودة ل سفل تكعيبة العنب التي ال يصدق انها ماأ

س كنبة كان ھناك ثالث منها يجل على كنبة بجوار باب الفيال.

عدة مرات ووحده بينهم  حدھمأعليها كثير من الصبيان كان ھو 

تالھا وقع . ثوان وسمع وقع خطوات قادمة. خرىأعدة مرات 

يسر ايضا خرج يسر ومن جانبه األعة من جانبه األدقات متسار

 يراهأن  قائال قبل. الشيخ عمرو

 السالم عليكم ورحمة هللا-

 .تلجلج قليال وكأنه نسى الرد الشهير ثم تذكر

 .وعليكم السالم-

ما سرى  ءدف. والأافحه لكن الشيخ عمرو احتضنه مد يده يص

شعر بشعور لم يحس به لثوان  .قوة ما اكتسبتها روحه. في جسده

شعر بسخف أخرى ولثوان . شعور بانه سيغير العالم؛ منذ سنوات

أخرى ثوان . ما الضير في تضحية صغيرة كتلك. جلهأجاء من  ما
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بعدما  ثرھا من الدوامة داخله حين نظر اليه الشيخأوخرج على 

 :جلسا فقال له

نك قد رحلت أحدھم أخبرني أ فسألت عليك في مسجد الشري-

 .منذ زمن

 قطب الشيخ 

 خر مرة التقيتك؟آخبرتك به في أ ال تذكر ماأ -

يقابله مرة أو  ثانية عنهيسأل إال  المفترضمن  الفعل يذكر.ب

كانت منذ ست  ليسترجع ھذه المرة.إال  تىألكنه ما  خرى.أ

كان . استقبله وكأنه كان ينتظره -كذلك–حين ذھب اليه . سنوات

 ذلك بعد لقاء ناجي.

 .تيتأربما لهذا  ذكر.أنعم -

كيف . زال الشيخ ھواجسه بكلمات بسيطةأمازال يذكر كيف 

 .دفاعاته بذكريات جميلةحطم 

 مازلت مترددا؟-

ھل يكون في محل . ھل يتبع ھؤالء القوم. كان مترددا وقتها

م يتركهم وراء ظهره كما ، أالسيما والشيخ عمرو معهم .ثقتهم

لكنه . في بلدتهاألعلى  ترك من قبل الشيخ عمرو معلمه ومثله

لكنه . كان مجبرا على السفر وبعض عرض ناجي كان مخيرا

الوة النجاح حتى مد وحنساه طول األأنعم . وانتظر ثم نسي. اختار

نه تحت الطلب ألعشرات السنوات متناسيا  لمستقبل يمتدنه خطط أ

نهم أوحتى حين كان يتذكر كان متأكدا . وقاتفي كل األ

 سيحتاجونه حين يكمل طريق النجاح ويصير في مكان يمكنه من

 ؟اآلن وماذا يملك ؟اآلن لماذا. اآلن لكن يفيدھم.أن 

 اآلن من قبل لكنشيء  قنعتني بكلأتني كما عقنأكال لقد  .كال-

 .تقنعني ثانيةأن  ريدكأ

 بماذا؟-
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 ؟ھل ال تعرف حقا-

ية ابتسم الشيخ الذي مازال يملك ذات العينين الوقادتين واللح

 :ولى الشعيرات البيضاء ثم قالأالمشذبة التي ربما ظهرت فيها 

 يء.ش منأكثر  يعرفأحد  ال. خبرتكألقد . عهدك نسياألم -

نهم فقط ھم طلبوا مر قبوله بيأال يعرف ب نه حتىأخبره أيومها 

شخصا واحدا وكونه إال  ھو كذلك ال يعرف منهم وصاياه فقدمها.

 .القواعدأحد  قد عرفه فقد خالفوا

 نت تقبل زيارتي ثانيةألكنك عرفتني وھا -

 ال كعضو في جماعتنا..مازلت االثير عندي واقبلك كتلميذ -

 ؟نصيحتكأطلب ال أ نإذ-

 .فهي واحدة ولن تتغير. لكن فقط تذكرھا ،ال-

 ماھي؟-

 . لم اقل لك لقد صرت نسياأ-

 .تنحنح الشيخ وقام من مجلسه فقام معه رامي

 للشيطان منها حظا!أو  اجعل حياتك هلل وال تجعل لنفسك-

 .وھل ما سافعله يجعلها هلل-

 .كانت نيتك هلل اذا-

 .أعرفه أن تخذ نية لعمل دونأف يوك-

 .ستعرف في وقتك. لو عرفته لفسد العمل-

 نت تعرف؟أ-

نه يرغب في قول ال لكنه ال أوبدا على الشيخ . همتالقت اعين

ثوان مرت ثم ابتسم رامي وحضن الشيخ . يرغب في الكذب

 :عمرو وقال

 ثق بك!أنا أ-

 

**** 
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يجلس الشيخ  ،النخالت المثمرةتحت تكعيبة العنب وخلف 

سماء والعناوين من األ يمسك بيده دفترا به العديد. عمرو مفكرا

لكن المدقق في الدفتر ، مرتبا على ھيئة دليل الهاتف، رقامواأل

. القماش المفتول العريض. سيجده ليس من الورق لكن من القماش

ددتها شالقماش له طرف عبارة عن فتلة طويلة ربما لو أن  الغريب

حة كانت لها فتلتها كل صفأن  كما. النحل عقد الكتاب بالكامل

نسخة من ضمن . ھذا الكتاب ھو التنظيم ھو الجماعة الصغيرة.

 ي. أوالثالثة من القماش. وھامأيكون التنظيم محض  اة بدونهثالث

كيان الضخم بشد تلك الفتلة وخالل عدة دقائق يتحول ھذا الأن 

مر ذلك أربما لو اكتشف يء. ش الإلى  عبر الزمان والمكان

وسيقترح ھو تسميته . التنظيم يوما السموه تنظيم الكتاب القماشي

ونجم البحر كائن . نعم فهذا سر تميزه وسريته بتنظيم نجم البحر!

بل سينمو له واحد  يحدھا لم يتأثر الباقأذرع لو قطعت متعدد األ

المتفردة التي مع تلك الجماعة األمر  وھكذا كان. خر بكل بساطةآ

كان يجلس كعادته اليومية . الدماغإلى  ذرعوصل ھو فيها من األ

 نالكثيرون بل الجميع بل بميظن . بلدته الصغيرةإلى  منذ عاد

ن الشيخ الذي أو، نجمه قد خفت ونوره قد انطفئأن  ھل بيتهأفيهم 

 ريكة تحتضى بموضعه على األطا يمشي على قدميه ارتكان نش

ھذا لو حدث لزال الشيخ عمرو من الوجود أن  لكن الحقيقة الظل.

أو  نه ربما لم يخفت نجمهأما حدث . بهذاإال  ولن يحدث. تماما

كان  كبر كما يحدث في الفلك.أكي ينصهر في نجم إال  انسحق

 كما للكون رب وكما هوان .يءله عالقة بكل ششيء  كلأن  يؤمن

. واحدة فهي تسري على الجميعربه واحد وخلق له قوانين أن 

يشرح لطلبته عالقة الدين بالكون أن  وكما اعتاد. بما فيها الدين

لم يفهم قط اساتذته وال كثير ممن . والحياة كلها والعكس كذلك
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الدين . خرآيظنون الدين شيئا والحياة شيئا  كيف. طالع كتبهم

على المطهر يوضع أن  وكأنهم لم يفهموا. مقدس والحياة مدنسة

والدين وضع كي . الجروح المدنسة ولواله لما كانت له حاجة

. كالھما متكامالن. له فائدة تينظف الحياة ولوال دناستها لما كان

ا بينما هللا يسمح بذنوب البشر بل يريدھا ليتوبوأن  وفي الحديث

ما ھؤالء الواقعين أ. تي بمذنبين غيرھمألو لم يذنبوا لذھب بهم و

شبهم بالواقعين في فتنة أ لدين ودناسة الحياة فماة قداسة افي شبه

فهم لم يفهموا  لحاد.اإلإلى  دفعهم عالم ممالتفسير وجود الشر في ا

ومن خالل . نه من خالله تظهر رحمة الربأضرورة الشر و

وقاته مناقشا أقضى الكثير من . الدينإلى  الدناسة تظهر الحاجة

 يالمقاھي والمساطب فومجادال في الجوامع والشوارع وعلى 

كالم التغيير في نفوس الناس ليس بالأن  وكان يدرك البيوت.

للحق قوة ذاتية تنصره حتى لو بدا غير أن  وكان مؤمنا وحده.

ظهار الفكرة تكمن في اإل. منتصرا وبدا الرافض له غير مقتنع

دون ألول ا وال فائدة من. ظهار القبول وظهور التأثيرإ. والظهور

نه ال مجال أألنه يعرف  ظهار القبولإم من لم يرد لذا فه ،الثاني

دون األمر  سيؤرقه. ال تأثير له شيءقتناعه بإر لماذا يظه للتأثير.

بل ربما لحقه الضرر وشرر . سيحاول التغيير دون فائدة. جدوى

المعركة أن  في الحقيقة كان يدرك. الغضب من السلطة المعادية

. في قلب السلطة .في عقل الحكم. علىالمعركة في األ. ليست ھنا

 فكر كثيرا للوصول التأثير وفرض الحق ووجوب القبول.ھناك 

نه ليس الوحيد أكان مؤمنا  تباع ورفاق.ألكن كيف الوصول دون 

كل الظاھرين على الساحة ال يستحقون أن  لكنه كان مؤمنا ايضا

 نهم لو وصلوا لسقطواأو. الوصول وال يستحقون عناء االصالح

تبلي ويعتريها  قشرة سرعان ما. ألنه سيكون تغييرا من الخارج

واصالحهم لم  تها المعدن القديم الرخيص.الصدأ ويظهر من تح
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لم يصدق قط  م مكشوفون مخترقون القصى الحدود.يعد ممكنا فه

لجبل أن  بد ال. حوطأذكى وأھناك بالتأكيد من ھم . انهم الوحيدون

نه أوعندما دعا هللا علم . شدأقوى وأالثلج الظاھر باطنا 

فتواصل . كثر سرية في التاريخليكتشف الجماعة األ. سيستجيب

أن  بلغت بهم. سم لهماال أن  بلغت بهم السرية. ومن ھم. معهم

بلغت بهم السرية . ثنين من فوقه ومن تحتهإإال  ال يعرفأحد  كل

حوال قد تقابل قصى األأبدا وفي أنهم على العهد ال يتجمعون أ

سالسل طويلة . من تحتك وفقطأو  الشخصين من فوقكأحد  كذلك

 ،خرھا وال يعرف بعضها بعضاآولها أ كاالذرع الممتدة ال يعرف

. بالضبط كما الحال في ذلك الكائن البحري العجيب نجم البحر

نه ال يعرف مكانه في أضايقه حقا  ما. لكن كل ذلك لم يضايقه

. يالمس القاعأم  ھو قرب القمةألم يعرف قط . ذلك التنظيم البديع

انقلبت السرية التي . كثرأن يعرف أاألمر  لكنه لم يكن يحق له

 اإلنسحاب نه فكر فيألعنة عليه ھو شخصيا حتى إلى  اھاكان يتمن

مور تت األأفقد  ودعا هللا ليستجيب له ثانية. اإلنتظار لكنه قرر

من ال فمع ثقابة ناظره في سقوط . ال يشتهي بما يشتهي وما

أحد  سقط معهم وعلى سبيل الخطأ. يستحقون حتى بعدما وصلوا

 ةالثالثإال  وفي الالئحة التي ال يعرفها. قطاب التنظيم السريأ

لمن يوصي به إال  حد في شغل المنصبفضلية ألأالكبار. ال 

والشيخ عبد اللطيف اوصى . ناخريوصي به االثنان اآلأو  السابق

الكبار في  ةفي غمضة عين صار ھو ضمن الثالث ،نعم. به ھو

لكنه . لم يكن يعرف الشيخ عبد اللطيف قوى في البلد.التنظيم األ

 نه ھو الحلقة التي تسبق وائل النجار ووائل ھو الحلقةأعرف 

ا كان الشيخ عمرو الذي ھكذ. منه مباشرة وھو من ضمهاألعلى 

مسجده القديم نه نفي عن مسجده في القاھرة وكذلك أظن الناس 

قضي ساعتين من نهاره في حتى عاد اليها ي في بلدته القديمة
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 التكعيبة في بيته خلف النخالت.تحت  وقاف والبقيةمصلحة األ

فهو من طلب ترك . لكنهم مخطئون ،وكانوا يظنون ،ھكذا كان

. حتى ناجي ليتفرغ لواجب التخطيط واالتصال مهمته الدعوية

أو  ظنوه شخصا عاديا في التنظيمومن تحته رامي مخطئون حين 

 ،يعرف الثالثة الكبارغير الثالثةأحد  ففي الحقيقة ال. وھمهمأھكذا 

في الواقع ھم من . ثنين غير الثالثةإمن أكثر  يعرفأحد  وال

حين . يعرفون كل من في التنظيم ليس باالسم لكن بكل التفاصيل

أحد  عن كلشيء  مرة بالدفتر الضخم الذي به كلألول مسك أ

، ليس فقط لوفاء المعلومات ودقتها، شعر باالنبهار، انضم للحركة

 ،نعم يأ. ھناك سالسل بلغت المئات .اإلنتشار لكن كذلك لحجم

عدم أو  سمه باالحمر كناية عن عدم نشاطهاالكثير منهم قد لون 

أو  وھناك سالسل طويلة مقطوعة كناية عن اختراق استمراره.

 فحين يسقط. كثرعلى األ 5عند رقم نها كانت تتوقف لك. تسلل

يبلغ بنفسه عما يعرف وھذا رغم التدقيق أو  افراد التنظيمأحد 

عمن إال  بالغفراد فانه ال يسعه سوى اإلي اختيار األالشديد ف

يعرف وھو شخص واحد ال يعرف بدوره سوى شخص واحد لو 

اسقاط أو  وھكذا فشلت كل محاوالت التسلل. استسلم واعترف

. ذرعبقية األأو  لدماغاإلى  فالذراع ينقطع دون وصول التنظيم.

لكن الدفتر لم يكن مخصصا فقط . ذرع جديدةأمحله حل تبل و

يط الدقيق واالتصال بين كان مخصصا للتخط لذلك الغرض

حدھم بل أصار ھو  ةثالثإال  فراد الذين ال يجمع بينهمھؤالء األ

السياسات السابقة تقتضي ومسئول التخطيط القريب. كانت 

مناصب مؤثرة مع وجود خطة إلى  لمن وصل افردي ااستخدام

وخالل الخطط قصيرة . طويلة المدىأخرى قصيرة المدى و

ربما رقعة أو  نه خريطةأعلى األمر  رأى لمدى كان دوره.ا

خطط كثيرة وضعها . الملكإلى  بتحريك القطع ستصل. شطرنج
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ولكن . انهيار بعض القطعأو  الخصموبدأ فيها لكنها فشلت بذكاء 

من أقرب  التي بدأھا عبر سلسلة طويلة بدااألخيرة  وخالل خطته

يتقدم حصان  اآلن ماميةففي الصفوف األ. ي وقت مضىأ

 !وعسكري
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يل الساخرة في الفاصل كان المخرج يضحك على تعليقات خل

حمقين بينما خليل نفسه األعداد حول ضيفيه التي بثها في غرفة اإل

خلف الكاميرات  ماإلى  لم يجد نفسا للضحك حين قام في الفاصل

. للحظات اوحين عاد كان الضيفان يضحكان سويا بعدما تخاصم

كان يدعو  عجب بها جميل ونسي ماأالفاتح القى نكتة أن  ويبدو

وف يتلقون نهم سأعلن أوقبل عد المخرج التنازلي  .من قبل

خر صيحات االتصال التي ظهرت منذ لفزة طبقا آلاتصاالت مت

 .عامين

راء مختلفة مازال الجدل محتدما واآل. ھال بكم ثانية اعزائيأ-

لذلك . كم طبعاءراآنسمع أن ويهمنا . ستفتاء القادمحول ھذا اإل

 . سنوفر خدمة االتصال المتلفز على االرقام التالية

البشرة بارزة سواد سمراء ثم تظهر صورة المرأة متشحة بال

 .االسنان

 سعيدأم  معانا. قد جاءألول ا االتصالأن  يبدو-

عليك  وأسلمسعيدة بظهوري معاك  خليل. أستاذسالم عليك -

 .وكل ميت الفارس

 .قرية ميت الفارس الفقيرة عندھم تلفون متلفز ميت الفارس!

 يسألها عن تلك المعجزةأن  خطر له

 .وبدون استفتاء احنا كلنا معاه.-

ال يعترض على الرأي لكنه . غلق االتصالأأن  شار للمخرجأ

 .يكره النفاق
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 نشكر السيدة الفاضلة التي وضعت فينا ثقتها-

 قالها الفاتح فانبرى جميل متحمسا

 .نتمأوضعت في الزعيم ثقتها ليس -

نه ليس من خلصاء إ. وكأنه يتحدث عن لب المشكلة لديه

عارضته الرقيقة نه بمأكان يظن . عمدة الحكمأليس من  ،الزعيم

قوى أربما لو كان . لكن الحقيقة على العكس ربما يلتفتون له.

 امأ المحاكمة.إلى  القوى لزجوا به ولو كان شديد إليهملضموه 

 .األنسب فهذا خياره اآلن

 .و متصلةأ خر..آمتصل -

صفراء األنف  جميلة حقا بيضاء البشرة مدببةكانت سيدة 

 .ين تسكنأوبدا واضحا  كتفيهاالشعر الذي سال على 

 . ب متابعتك دون باقي البرامجأحأنا  .ھال بيك يا خليلأ-

 ؟.ما رأيك فيما نتناقش.ھال بيكي يا نورانأ-

قولوا . لألبديم لزعلتجديد المع أنا  .ريد توجيه رسالةأوهللا -

جنينا من  ماذا. تظل البالد أمنةأن  المهم. ملكية دكتاتورية

يستطيع فعل أحد  يأقراطية سوى الخالف والدمار وصار الديم

 يء.ي شأ

. الحرية فقط للمترفين. حرية الغوغاء. ربما ھذه ھي عقدتها

س المترفين ليألكن . فاعيلال فعلوا بها األإالعبيد ال يستحقونها و

يدري خليل متى صار في الواقع ال . يضاأفاعيل يفعلون بها األ

سكته بطريقته أان قد ضميره الذي ال يموت ك معارضا ثوريا.

لم يستطع الكالم رغم . يقظوه من حيث ال يدرونألكن الحمقى 

دخل المخرج أال باح بمكنونه لذا فقد إو طلبات المخرج بمواصلته

 اتصاال جديدا من شاب يتحدث من مكان اضاءته سيئة حقا حتى

جهه ليصبح وسوءا لحيته النامية األمر  غامضة وزادمالمحه أن 

طلب من المتصل كان بالماضي ي سود.بيض واألوكأنه لوحة باأل
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ضاءة ن يطلب منه تحسين ظروف اإلواآل سماعه عبر الهاتف.

 .لكنه لم يستجب

 .حمدأ ستاذأ ،حوالھال بيك على كل األأ-

 ؟تعرفنيأن  لماذا ترحب بي دون-

تصال لكنه يقطع اإلأن  شار اليه المخرجأ. خليل اھبط حاجب

 .ه يجد فيها بعض التسلية والسخريةراد المواصلة لعلأرفض فقد 

 .نا ربهأنت كالضيف على البرنامج وأ-

 فقط اعتبرني دققت الباب لكي كون ضيفك.أأن  ريدألكني ال -

 .دخلأأن  لك كلمتين دونأقول 

 .المغامرة تستحق االكمالأن  ابتسم خليل وقد رأى

 ذن اتفضلإ-

حقا من يهتم بهذا أدري  عما تتحدثون ولست حقاأدري  لست-

كم من مجنون فعلها قبلكم كم من دكتاتور ظل طويال لكن . الهراء

ن وسادة فينا من البداية. نحن سلبي المشكلة يا. كيف كان نهايته

لكنكم لم تكتفوا . ظنعكس ما ي   ،ضعف ما فيها ھم الشبابأمتنا أو

نتم أالموت ولتبقوا لنا تريدون . حتى الضعف ال ترضوه لنا. بذلك

 نتم مستيقظين..أحين نستيقظ لن تكونوا . حسنا. تحكموا انفسكم

 ماذا تقصد؟-

 ھم يا خليل مأ نحن-

وقال . وجهت الكاميرا على وجه الفاتح الذي كان يبتسم

 بدبلوماسية مصطنعة

 ..البلد تسعنا نحن االثنين و-

 لكن الشاب قاطعه وبادره

ادر الكاميرا بكامله بجسمك من احتللت ك نت ياأسكت أ-

 غدا تصير كالصرصار حين نسحقك! .الفحل
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خبيثة على وجه سامة تالشديد على الفاتح واب اإلنزعاج بدا

يوجه له الشاب الكالم وانبرى الفاتح أن  حقر منأجميل الذي بدا 

 :يرد

 ؟عمالء مأجورينأم  خاليا نائمةأم  تنظيم مسلح .أنتممن -

 .بل قتلة محترفون-

 .خليل أستاذكيف تسمح بهذا -

 :لكن الشاب عاجله ،كانت ھذه من سليم الفاتح

 سليم! ستاذوسنبدأ بك ا-

 وقطع المخرج االتصال!

 

**** 

 

 ع
 

مكتب قائد إلى  ي المرة الثانية التي يدخل فيهاذن ھإھذه 

 في المرة. ھم في البالداأل العسكري -ربما–الجهاز والرجل 

 ليس فقط ألنها كانت المرة. اآلن منأكثر  كان راھبا األولى

وبالتالي ھو من . على طلبه يضا ألنها كانت بناء  ألكن . األولى

 ماأ. الأم  ن كان يستحقإتحمل مسئولية ھذا الطلب الخطير وي

. خطرأھذا أن  فكر للحظة. ھو المستدعى. فهو المطلوب اآلن

لكنه عاد الطمئنانه لما  فال. اآلن ماأيعرف السبب  األولى ففي

جتماع وطلب نهى اإلأنظرة الرضا في وجه القائد بعدما تذكر 

استدعاه ليمشي في تلك الطرقات . لدقائق ثم استدعاه اإلنتظار منه

نه أورغم . على شكل متاھة -كأنها–الطويلة الهابطة دائما والتي 

ن نه لأ بالفعل لم يذكرھا ثانية وظنهنه أإال  مشى فيها من قبل
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؟ ذن فكيف يذكرھا الجندي المنوط به توصيلهأ. يذكرھا ثالثة

. ن لسكرتيرينان صغيراحجرة ضخمة بها مكتبإلى  ندما وصلع

 يقدم له التحية كذلكألذا لم يعرف . وھو عقيد، ألحدھماقدم نفسه 

إلى  جلسه ودخل مسرعاأصة للحيرة فقد لكنه لم يعطه الفر ال.أم 

خرج العقيد  ،ثوان. جدارا كامال مكتب القائد الذي احتل بابه

حيث المكتب إلى  ول الباب الضخمأسجادة حمراء من . ليدخل ھو

لقائد الذي بدا مشغوال ولما دى التحية لأسار عليها حتى . الضخم

 . وطلب منه الجلوس وطلب له قهوةشيء  غلق كلأرآه 

لكنك ربما ستطيل . نك شربت قهوة في االجتماعأعرف أ-

 .الليلةالسهر ھذه 

 خير يافندم-

 .راكأأن  ثق فيك كثيرا ومن قبلأأني  الحقيقة-

 شرف لي يافندم-

لجهاز حين قرأت اإلى  ا من طلبت من القائد السابق ضمكنأ-

 .ھم خطتكقصتك وشجاعتك واأل

 قوم بهأ قل ماأكان ھذا -

تستطيع . شخاص المميزين في مؤسستنا ككلنت من األأ-

حسن تستطيع التفكير و. منككبر التصرف دون انتظار األ

فكار وبيئة بيروقراطية استغالل الفرص في ظل حصار لأل

 .ساحتاجك ذات يومأني  ھرمية لذا تأكدت

القائد  ىغير مفهوم خاصة وھو ير يءنور بشأغمغم المقدم 

رسي المقابل له يقوم من مكتبه ويلتف حوله بل ويجلس على الك

 شد مقربة.أليكون 

 .اللتقيتك في مكان عام مفتوحاألمر  لوال صعوبة-

 .ابتسم بينما قطب المقدم غير فاھم
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يضع أو  يتصنت على مكتبيأحد  الأن  لكني متأكد بالطبع-

 .ميكروفونا

 ھل الموضوع بهذه الخطورة يافندم؟-

األمل  مشروعلي ول مرة وقدمت أ تذكر عندما جئت الي  -

أو  قرعةبمنح اجازة يومية على ھيئة  لمجندي القوات المسلحة

 .مسابقة

 بالطبع يافندم-

رغم بساطته بعث األمر  لم اقتنع بالكامل حينها لكن تطبيق-

 .روحا جديدة في الوحدات باكملها

 .وھو الهدف يافندم-

ر حينها لما طلبت منك اتذك .اآلن لكنه ليس موضوعنا-

 .جتماعاليوم في اإلأنا  تليته ھو ما استقصاء  

 .حدث يافندم-

 صفه بالعبقريأستقصاء بل وضعت اقتراحا باإلكتف نت لم تأ-

 .من ذوق حضرتك يافندم-

والحل . مبتكرة من التقيت يستطيع وضع حلول  أكثر  نتأ-

الذي وجدته باستغالل الشباب سياسيا من خالل التجنيد حل 

 .عبقري

 العفو يافندم-

قام اللواء من مقامه فجأة وعاد لما خلف المكتب ومع ذلك 

 .صوتهقرب رأسه واخفض 

 لكننا لن نطبقه كما تتخيل-

 ھتمام على المقدمبدا اإل

 ذن كيف؟إ-
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من أنا  ھذا االستقصاء لم تطلبه مني الدولة بلأن  الحقيقة-

لذا طلبت منك الوصول للمعلومات بصفة . اقترحته ودون علمهم

 .ھام يءست صفة الجهاز ووضع حل يلهمني لششخصية ولي

 صحيح يافندم-

 ؟الهام يءالشھو ھذا  تعرف ماأ-

 ماذا؟-

 مؤامرة كبرى ضد الرئيس!-

 

**** 

 

فقد . لوراء بسنة واحدة تذكر ذلك اليوماإلى  حين عاد اللواء

كان  .خاصة في ظرف زمانها. كان حقا يوم الهواتف الغريبة

أو  يقلقهشيء  لم يكن ثمة. ها في مكتبه يمارس عمله التقليدييوم

وربما . في الوزارة ھناك حركةكانت  ،نعمأي  ھاجس يراوده.

لكنها ، من رئاسة فرع المخابرات األنفس حيث تشتهيإلى  تحمله

عندما دق الهاتف لذا  يست اليوم بل ليست الشهر بكامله.بالطبع ل

 خر.ھذا ھو الهاتف اآلأن  ھل بيته ثم تنبهمن أظنه في البداية 

 .لذا رد مسرعا. ھاتف السلم االعلى

 تمام يافندم-

 المتكلم يستحق.أن  لكن البد "تمام يافندم"يقول لواء  نادرا ما

 .قال اللواء ثانية. المتكلم كلماته المختصرة أكملوعندما 

 تمام يافندم -

ان اغلق الهاتف حتى خرجت منه صيحة تليق به كشاب  وما

وارتدى كابه ودق جرس األمر إلى  فطن ال كشائب وسرعان ما

 .األركانرئاسة إلى  اآلن المهمسكرتاريته معلنا ذھابه 

 .خير يافندم-
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 .حلف اليمينأل-

فقط فرصة كي . سئلةترك له الفرصة ليسأل مزيدا من األلم ي

 يتصل بالسائق يخبره

 األركانرئاسة إلى  .جناب اللواء نازل حاال-

لم . عيسوي ووجد السائق يفتح له البابوبالفعل نزل اللواء ال

ولما . والأهته ألنه كان يبحث عن وجهة عقله يخبره عن وج

وفي البهو  ،المبنى الضخمإلى  دلف مسرعا ،وجده كان قد وصل

فرع ويغير اضرا ليجدد الثقة في بعض قادة األكان السيد الوزير ح

حدھما أ. وكان يعرف منهم لوائين. وقف ھو مع الجدد. البعض

. شفة حتى انتهى القسم تببنأحد  لم ينطق. خر للبحريةللمشاة واآل

إلى  نه سيذھبأدرك كل منهم أسبوع لذا خر األآكان اليوم ھو 

اتصل . سبوعمكتبه الجديد مع بداية األإلى  وال ثم يعودأبيته 

 حين عودته مرخبارھم باألإبيت يعلمهم بقدومه المبكر مؤجال بال

وھكذا . الخبر قد نزل بالفعل في الصحف المسائيةأن  لكنه فوجئ

. لتقاعداإلى  حيلأولهم القائد السابق الذي أبدأت الهواتف تهنئته و

، لكن من يعلم. ففي يوم كهذا سيكون مكانه. صابه بالكآبةأصوته 

تصاال اجرى أتصال وخالل فترة تلقيه اإل. كبر بكثيرأن طموحه أ

 منصبه القديم ويخبرهإلى  نه سيرقيهأبالعميد مأمون يخبره ب اواحد

المكتب إلى  سكرتاريته ألنه سيأخذ الطاقم القديم يختار طاقمأن 

البيت القريب كان قد وصل . يقدم لهم طلب ترقيةأن  الجديد بعد

. سرعأخلى له الطريق جعل الوصول أي ذموكب الحراسة ال. اليه

قارب نهم األأالبد  جد ھاتف البيت ال يكف عن الرنين.صعد لي

أن  كانوا ينتظرونه قرربناءه الذين أيحتضن أن  وقبل المرة.ھذه 

ي رغم قدمه رد ليجد ذلك الصوت القديم الذ. والأسكت التليفون ي  

خر آھاتف . االبدإلى  نه قد ظن نسيانهأتذكره على الفور رغم 

 .ولغرب من األأولكنه تلك المرة 
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 مبروك-

 من؟-

 .ظنك نسيتأال -

 . لكني بالفعل نسيت-

 .لكنك قطعت وعدا-

 ماذا تريد؟-

 .ستعرفها من مكان لقاءنا القديم. مكتملة عندنا خطة-

 وھل الزال موجودا؟-

 بقاياه!-

ھل بالفعل  مروان كامل؟. تصالنهاه اإلأأو  تصالنهى اإلأ

ديث ھكذا صار فتوره المفاجئ ح ھذا الحد؟إلى  الدنيا صغيرة

إال  يبق بناء الذين غادروا ولممائدة الغذاء ثم سبب نفور األ

المستقبل الذي  ھل يعقل؟. تركه وحيداالزوجة التي طلب منها 

فهي  ما المشكلةأ. مامه لم يعد ير سوى ماض من خلفهأكان يراه 

في ذلك  ؟يفرحأم  يحزنأ بيض.أأم  سودأھو ماض أنه ال يعرف أ

ولو نصف الفرصة كي يحقق  يتأتأن  الماضي البعيد كان ينتظر

 كل ينستت الفرصة فقد أقد  وھا اآلن ماأ. ظنه نصرا لرسالته ما

األخيرة  عندما جلس للمرة؟ م لعلها تغيرتأ. عن رسالتهشيء 

ل صديق الطفولة على مقهى منذ سنوات طويلة مع مروان كام

 .فكارھما متشابهةأكانت . رادأإذا  خبره انه صار منهمأو، الصبى

مروان . فكاره مشابهة وتابعة الفكار مروان المقنع دائماأقل أو 

لكنهم لم يحتاجوا قط مهندسا ربما  اآلن الذي صار مهندسا

يحتاجون مالزما صغيرا يكبر ويكبر حتى يصير قائدا كبيرا 

خاصة . فرح ھو حينئذ بهذه الكلمات. ويأت الفتح على يديه

نه لن أخبره مروان أوافق وحينها . على كتفه األولى والدبورة

نه أت المناسب الذي يبدو يراه ثانية لكنه سيسمع صوته في الوق
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ولكن  ،وقد صار له بدال عن الدبورة نسر وسيفان اآلن جاء قد

الشاب المتحمس صار شيخا طموحا وشتان الفرق بين الحماس 

ويتركه خلف  ييتجاھل الماضأن  فكر األولى للوھلة. والطموح

. لة شرسة ضده من خالل مركزه الهامبل ربما قاد حم. ظهره

لقد . اليوم ال تكفيهوكأن ترقية . لكن قاتل هللا الطموح والكرسي

يقدر هللا أن إال  أحد صار يريد غيرھا وغيرھا مما ال يقدر عليه

 مرا كان مفعوال!أ
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 جمل في حالتيواأل. تحصل على عطلةأن  من الجميل دائما

بعة الجميع مثلما ذن عن متاإلست مسئوال . تكون عطلة حقيقيةأن 

دارة جمع المعلومات إإلى  رفعهأعداد تقرير فعل سابقا إلأكنت 

مام حمام أخرين تحت الشماسي جلس مثل اآلأ. فقط سبالجهاز

ذن ثانية النادي حول إ. السباحة بينما يلهو طفلي وترعاه زوجتي

ما قاله إال  شيء ينوال يفتنشيء  حمام السباحة لكن ال يشغل بالي

ربما  في البدء ظننته يحاول خداعي.. لي اللواء العيسوي

. ھل سترفض بحزم ؟مؤامرة حول الرئيس ماذا تفعل. امتحاني

تذكر حين كنت صغيرا حين ربطوا أ سبابي.أولدي . لكني لم افعل

انطلت علينا اللعبة وحين تغير الرؤساء . بين الرئيس وبين الوطن

الرئيس ليس الوطن وربما كان عكسه أن  وتبقى الوطن عرفت

الرئيس أن  لكن ما عرفته بعد ذلك بحكم دراستي وعملي. تماما

ي رئيس تاريخه ألذا كان مجد . العكسأو  ھو القوة المسلحة

 ال تنسى تكون بالبدلة العسكرية. السابق في الجيش وصوره التي

ي رئيس يحرص على رضا الجيش وقياداته ويواظب على أكان 

وكذلك كان . حفالته ويستدعي بطوالته في خطاباتهحضور 

 .حب الجيش رغم ما فيهأكنت . الجيش يرضي لرئيس ويرتضيه

إلى  تلك النبتة التي تحولت الذي توفى منذ عام فقط زرع في  أبي 

 كتاف.النجوم والنسور على األ. حب بدلته لونهاأ. شجرة فارعة

جد بدا من أالخطط والقتال. وحين لم . سلحةاأل. التحايا العسكرية

خاصة بعد . لي األنسب الموافقة على االلتحاق بالمخابرات لعلها
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 لكن الغصة ما عملت واستخدمت افكاري وترقيت. ،اصابتي

صورة أن  عرفوزادھا اختالطي الخارجي أل. زالت في قلبي

سباب حد األأو .لخارجاإلى  جيش لم تتشوه عندي فقط بل امتدتال

ينتهي  ؛ينتهيأن  ھذا الوضع ينبغيأرى أن  كنت .الرئيسھذا 

الرئيس يتغير . االولإلى  األخير كقطع الدومينو المتراصة من

 الوضع يؤولأن  خاصة. قررأكي أنا  لكن من. فالجيش فالوطن

اء المزمع اقامته كي يظل الرئيس لعكس خاصة بعد االستفتاإلى 

لذا . م اللواء عيسويماأحالمي ألكني استعدت كل . مدى الحياة

تظر ننه لم يتعجب وكأنه كان يأب رفض والغريألم  صمت  

خالص إومن يفكر ب ،خالصإمن يفكر ب ي  نه وجد فإقال . ويعرف

كيف  أعرف ال اآلن لكني حتى. تلك النتيجةإلى  يصلأن  بد ال

حال  أيعلى  ماذا لو رفضت.. حصل اللواء على كل تلك الثقة

انه كان سيلجأ إلى  باالضافة ،افعلأن  أستطيعيدينه ولن شيء  ال

ما يفعل . ال يحيرني حقااألمر  ويبقى ذلك. ربما لخدعة االختبار

شبكة سرية . ھو تلك القصة الغريبة عن ھاتف من معرفة قديمة

شيء وكأنه  يبدو حتى ھم.أحد  منذ عشرات السنوات ال يعرفها

نهم قد أ أخبرنيلكنه . كيف لم يقعوا قط في يد االمن. ال يصدق

. اسماء ةربعأأو  ةوقعوا كثيرا لكن السلسلة تنتهي دائما بعد ثالث

ھل قد يلجأون مثال لقتل . مقتوالأو  حدھم ميتاأبل ربما وجدوا 

كنه ھؤالء الذي  ترى ما. منحدھم ليقطعوا السلسلة عن األأ

. نشطوا ھذه الفترة كثيرا منهإقال لي اللواء . يقودون ھذا االمر

إلى  فمن ناحية قد وصلت سالسلهم. ويجدونها فرصتهم المناسبة

حواله خاصة أضعف أفي فهو ومن ناحية الحكم . مناصب مهمة

ھذا سيكون مبررا كافيا للخروج . رر االستفتاء اللعين القادملو م  

الثورات ال تنجح أن  لكن المشكلة الدائمة. الذي يؤيده الناس

يحدث ذلك وذلك عن إال  ضمان لب عليها لذا كان من المهموينق
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دون تغييرا يري. لذا ھم ال يريدون ثورة شعبية طريق الجيش!

والجيش له  والتغيير ببساطة قتل الرئيس!. للسلطة يؤيده الناس

ھي عملية التخلص من الرئيس نفسها التي ال ألول ا ،دوران

حد كوادر أإلى  مين انتقال السلطةأت ،والثاني .رحابهإال  رحاب لها

لكن قطع  ة خاصة بتفاصيلها التي ناقشناھا.خطة محكم. التنظيم

 :حدھم يقول من خلفيأفكاري أ

 وهللا زمان!. سيادة المقدم-

جاء وجلس  .كان رفعت بيه خلعت النظارة الشمسية ونظرت.

 :قبالتي وقال

نجلس على طاولتنا المعتادة فلماذا لم تعد . رجل فينك يا-

 .تشاركنا

 تعرف.نت أمشاغل العمل -

 نواآل-

 فكر كذلك في العمل!أ-

 :ضحك والتفت حوله يمنة ويسرة ثم قال

 تكون غضبت من قولي بالترشح للمعارضةأن  خشىأ-

 ابتسمت

 .خرحب الرأي اآلأ. بالعكس-

نت تعرف المعارضة في بالدنا ھي النفس الرأي لكن من أثم -

 .الباب الخلفي

 :قال ھززت رأسي موافقا ولما رآني رائق البال

الرئيس أن  البلد ستشتعل ويبدو ؟لكن مارأيك فعال فيما يحدث-

 .سجنه كما فعل كل من قبلهأو  قبرهإلى إال  لن يترك السلطة

ت باستمتاع العالم ببواطن لبست النظارة الشمسية بغموض وقل

 .موراأل

 ھناك تغيير قريب!-



150 
 

**** 

 

نه كانت ثمة أحتى . رضكفوق األاألمر  رض كانوتحت األ

مصابيح صفراء ضخمة لتوحي  -كما تخيلت–شبابيك وكان خلفها 

 اآلن دخلهأأن  ظننت ھذا المكان الرھيب الذي ما. بنور الشمس

القيادة العامة  .د حلمت بذلك ولو على المدى البعيدن كنت قإبدا وأ

 األولى فللوھلة. وكان الوضع مرعبا ظاھرا ھادئا باطنا. للجيش

فرع والمناطق يبدو شيئا بكل قادة األ األركاناجتماع رئيس 

 لقاء ودي تجعلأو  ريحية والهدوء وكأنهم في نادولكن األ. مهيبا

وكان اجتماعهم بخصوص االستفتاء القادم ولكن . مشجعااألمر 

اللواء العيسوي قائد المخابرات كان ذلك موعده ليلقي تقريره 

التقرير ھو عبارة في الواقع . األركانقيادة  أخبرشديد السرية كما 

وقد . لكنهم طبعا ال يعلمون عن خطته لقلب نظام الحكم!

لي أن  ن كنت قد ظننتإاصطحبني معه بصفتي مهندس الخطة و

وھي كبش الفداء في حين اكتشفت الخطة فال يكون أخرى صفة 

بالفعل  اكانوا جلوس. ديت التحية بمجرد وصوليأ ھو صاحبها!

قدمني اللواء عيسوي  .األركانرئيس  ويتصدر المجلس. يتحدثون

عرجاء ذات القصة نجب من عنده وصاحب الرجل الأبصفتي 

راه آالذي  األركانود من الفريق رئيس ابتسامة ود المشهورة.

تالھا طلبه مني بالجلوس. وتابعوا . وجها لوجه األولى للمرة

 . النقاش وتابعته معهم

 كما قلت تأمين االستفتاء مسئولية كبيرة-

 حدھم قاطعه ألكن 

بسط فالشرطة ستواجه التظاھرات أاألمر  أرى عفوا ولكن-

 .وتترك لنا تأمين اللجان

 خرآوانطلق لواء 
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 .واللجان ستكون خاوية غالبا حسب استطالعات الرأي-

 :للواء عيسوي قائالاإلى  األركانالتفت رئيس 

 رأي المخابرات في ھذا؟ ما-

 عكس عادته معناتنحنح اللواء كعادته وقال بصوت منخفض 

بالفعل . ذكره السادة اللواءات صحيح لكنه جزء من الحقيقة ما-

لكن ال . معارضةأو  ما يأساإستفتاء شعب ھذا اإلغلب الأيقاطع س

 الذين لن يقاطعونه وسيتنافسون للذھاب ھم أن  ننسىأن  ينبغي

 .شرس طرااأل

 من تقصد؟-

المعارضة  ما شديدي، وإا المؤيدين من اتباع حزب الرئيسمإ-

لتشتيت الناس وكال الفريقين أو األصوات  بطالإلذھبون الذين ي

 لمتشددين.من ا

 تخشى االشتباكات؟-

 .القضاة المشرفين على القوات وعلى نعم واالعتداءات-

 اقصى اليمين وسأل فيما بدا رئيس العملياتإلى  قالتفت الفري

 ؟وما ھي خطط تأمين القضاة-

 متحمساانطلق اللواء الذي بدا 

سعادتك الخطة مطبوعة وستوزع على كل ضباط المنوب -

 جنود.ليتلوھا على القادة وال

 ؟خبار قادة المناطقأ وما-

 .تحت السيطرة يافندمشيء  كل-

بدا غير مطمئنا  األركانقالوھا بصوت واحد تقريبا لكن رئيس 

 :وھو يقول

 .لكن البلد لم تعد وال الشعب-

 .عيسويردف مشيرا للواء أسكت ثم 

 الق تقريرك يا عيسوي-
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وقد ناقشناه في . الحقيقة يافندم ملخص التقرير كلنا يعرفه-

الحالة غير مستقرة والثقة أن  الملخص. الجهاز عندنا لعدة جلسات

 .تقل في القوات المسلحة تبعا لفقدانها في الحكم

 .كمل اللواءأبشئ ثم  األركانتمتم رئيس 

سنت نسبيا بعد المجندين تححالة أن  ومن الجدير بالذكر-

 ولكن ھناك سبب اخر!األمل  تطبيقنا لمشروع

 ھو؟ ما- 

وازنا ما في نفسية ھذا يصنع ت. العامة في البالدحباط اإلحالة -

 حباط الداخل والخارجإالمجندين بين 

 :حدھمأبتسم الفريق ومن بالمجلس وقال ا

 مصائب قوم عند قوم فوائد-

المخابرات العامة أن  درجةإلى  .دننا قوم واحإسف لكن لأل-

رسلت لنا ملفا بعنوان سري جدا عن مناشدتها المساعدة في قمع أ

 .التمرد

 تمرد؟-

 .قالها الفريق مستنكرا

جة تمرد عام قادمة عند كل الفئات. لذا نعم يا فندم ھناك مو-

ا ووافقت عليه المخابرات ريد شرح المشروع المقترح من قبلنأ

 العامة.

 تفضل-

 .نور فهو صاحب الفكرةأيتلوه المقدم أن  لفضأ-

ما على عدد من الوجوه لكن وهلل الحمد لم يكن  الحظت استياء  

  .والأنفسه لذا قمت مستأذنا منه  األركانمن بينهم رئيس 

 رجو تنفيذھا.أوعتها ھناك خطة قد وض-

 ومن لم يكن منتبها قد انتبه.أكثر  نظروا باھتمام
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تقضي بأنه ال خطر من كل ھؤالء تعتمد الخطة على حقيقة -

ال خطر ممن . يد ذات يوم ثم عارضأال خطر ممن . المتمردين

السهل عودتهم ومن الصعب  من. صدق ذات يوم ثم تشكك

لكن الخطر فيمن نما على االعتراض ووعى الفشل ولم  ثورتهم.

 . ببساطة من الشباب بل صغار الشباب يقع تحت الخدر.أو  يخدع

 كملالفريق اشار لي ألأن  فتوقفت غيرھمهمات سادت 

ھؤالء الشباب يكونون في أن  المفاجأة المعلومة للجميع -

 .خالل التجنيد االجباري ،بل يزيداألقل  جعبتنا عاما على

كذلك طول  واجنيد الجواسيس في عدة اشهر ليصيرعادة يتم ت

 .الطائشينأو  بال تجنيد ثلة من المعارضين فما العمر.

ھل يجند الجيش مليوني شاب يتخرجون . نى ھذامع لكن ما-

 . سنويا

 :قالها احدھم مقاطعا غاضبا لكني قلت بثقة

وبدال من األمر  استغالل يءسن نفعل ذلك بالفعل لكننا ن  نح-

 . زيادة الثقة فينا تنعدم من سوء المعاملة والتدريب والنظام

 وھذه المرة لم يشر لي ارت ھمهمات بينهم للمرة الثانية.س

خر لذا قلت بل سكت ويبدو انه غير فاھم ھو اآلكمل الفريق أل

 .موضحا

باالضافة  ضمانا لوالء. التجنيد لن يكون صنعا لجاسوس بل-

لن نكلف شيئا فقط سنغير طريقة  عمل التمرد.أالنشغال بعيد عن 

. به المزايا الحقيقية للعسكرية التجنيد ونجعله نظاما صارما

 .المؤيدين والهيبة من المعارضيننسترجع الثقة من 

 .حدھم لم يتكلم من قبلأالهمهمات وانبرى  تاستمر

تدري إال  .السليم بهذه السهولةالنظام العسكري أن  وھل تظن-

 .ذنإھيكلة الجيش كله عادة سنحتاج إل كم سيحتاج ماديا وتدريبيا.
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وقعوا بي لكني أميع يفكرون ونظر لي البعض كأنهم سكت الج

 .حيةقلت باري

ال  األولى والمرحلة. الخطة الموضوعة على عدة مراحل-

 ين.وھي كلية الضباط المدني. ھملكنه األ امصغر انموذجإال  تشمل

على الكوادر أدود يسهل تغيير نظامه وبها يدخل فهي مكان مح

 جنيد بعيدا عن العساكر المدنيين.المدنية للت

 قال نفس اللواء العصبي 

 .ال تكاد تذكر. الجنودإلى  نسبة الضباطبني  ھل تعرف يا--

 قلت بهدوء

كثر تأثيرا ي األأتعليما األعلى  وال ھمأف. شد خطرالكنهم األ-

قادة باقي المدنيين في رتبة فهم األعلى  ثانيا ھم .في الحياة المدنية

 .كثر تأثيرا عندنا ايضاي ھم األأالعسكرية 

إلى  األركانلهدوء والصمت ونظر رئيس سادت لحظات من ا

 .رئيس المخابرات نظرة ذات معنى

 :لجميع خاصة من بدا منهم االمتعاض وقالاإلى  ثم نظر

تكتيكات الحرب غير تكتيكات المخابرات لذا ارجو التفكير -

 .مراأل يف

 

**** 

 

سيتخذھا . كانت خطة اللواء معتمدة تماما على خطة التنظيم

عبر كلية . القاتلسيوفرون له . و سوستة يقفز عليها، أمطية

سيلتحق بالجيش  بنا للجيش لكنهانه لن يكون أي أالضباط المدنيين 

 بعاد الشبهة عن الجيش قدر المستطاع خاصةإ وھذه نقطة مهمة.

كما سيوفرون  تضان العملية وتوفير مستلزماتها.كان قدره احإذا 

 نزمات بواسطة معروفيهم الذيعن طريق األ الرأي العام المناسب
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مني عن طريق نفالت األواإل ،ا في الحكومةأوا ما تبووأتبو

على أحد  يحينئذ لن يبك مجهوليهم الذين سيظهرون من جديد.

ي سيضمن الجيش ات التاإلنتخاب ثم تحدث. الرئيس المقتول

 وفيها سيترشح. في استغاللها ي مراكز قوىأحيادھا ولن يسمح ب

. على الساحةشهر السياسيين أكوادرھم المخفية وھو من أحد 

وحين يفوز سيعين العيسوى وزيرا للدفاع ليضمن له والء 

وسيضمن عيسوي تنفيذھا . خطة جيدة ينقصها التنفيذ. شالجي

عيسوي فقد أن  فالحقيقة. بالكامل حتى نهايتها التي ستتغير بالطبع

روه لقد تركوه مدة طويلة حتى نساھم وحين ذك  . هؤالءبكل الوالء 

 مثله مثل كثيرين ممن اغلقوا الخط معهم. رتكانت افكاره قد تغي

سيجاريهم  .لكن اللواء كانت خطته مختلفة. حتى بلغوا عنهمأو 

والتي كان من ضمن . ويحبط خطتهم من الداخل لينفذ خطته ھو

كان ھو . يعالمنعم ذلك اإل. ودھا ربما لقائي مع خليل الشناويبن

التي ربما تراجعت يين نظرا لمصداقيته عالمالمختار بين كل اإل

 ادت لتقفزلكنها ع. وتراجع معها مستواهاألخيرة  قليال في الفترة

كثر مشاھدة تلك الحلقة األ. ياھاإمعدالتها القياسية بعد الحلقة إلى 

وليست كل . عد قط على التلفزيوننها لم ت  أرغم  اإلنترنت على

 ھاتآالتي فجرت األخيرة  الحلقة بالطبع بل مكالمة ھذا الشاب

لكنه كان  اآلن لم يتحقق حتى ،نعمأي  ،كانت تهديدا. الكثيرين

ولعلها كانت . سوأ اشارة للنظام الذي لم يتراجع عن غيهأبمثابة 

نه أعلمت  يقيس بها شعبية التمرد.لكي لقى بها التنظيم أسنارة ما 

ربما . ددت بدورھا من الحكومةدارة القناة التي ھ  إدد بعدھا من ھ  

ليه قبل في منزله الذي ھاتفته ع اتيت الطمئنه!. اليهلهذا اتيت 

 خبرني عن عنوانه الذي كنتأالمجئ وتعجب كيف عرفته و

ما ھو ألبس الثياب المدنية أكنت . في منزلهقابلته . كذلك أعرفه

 :قلت له فكان يلبس بدلة كاملة!
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 يكفيك االستوديو!إال  .تلبس بدلة في المنزل-

 :يضحك ويقول

 فتراضي سينتهي بعد انصرافكجلك فقط وعمرھا اإلأمن  نهاإ-

كل حلقة ببدلة تظهر في كيف . األمر طالما تساءلت عن ھذا-

 ؟مختلفة

ھناك شركة . قلها تكلفةأشياء وبسط األأصدقني ھذه ھي -

ھناك مصنع بدل قائم لي أن  جزمأكاد أ. مررعاية متكفلة باأل

 . وحدي

ربما ھي مدينة كاملة ذلك خرين كيين اآلعالمبالك باإل وما-

 .يينعالملبدل اإل

 :ضحك وقال 

 و ستذھب؟!، أايضا إليهمھل ذھبت  ؟وماذا عنهم-

 .األنيق اقتربت منه قليال على كنبة الصالون

 جميعهم اوراق محترقةأن  تعرف نت فقط.أ. بالطبع ال-

 .خراآلأنا  حترقأكاد أ-

 . لذلك جئت اليك-

لما قبل تلك المقابلة في ال إوأنا  كنت قد ابلغته بالطبع من

مام أال لتجمهرت البلد كلها إوأحد  ال يعرفهإنه  عنوانه الذي يقول

 . بابه

 . رأينا الحلقة الشهيرة ونحييك عليها-

 :خفض رأسه قليال وقال

 .ذنإنتم الوحيدون أ-

 ثم استدرك

 .من الجهات الرسمية بالطبع-

 قلت مسرعا

 ھم نحن األ. من نحنانت تعرف . ية جهة رسميةألكننا لسنا -
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 .بالطبع-

 .سنوفر لك الحماية الكاملة-

 عقد حاجبيه 

 جل ماذا؟أحماية من -

 ابتسمت

ستقدمها بكامل  ية.عالمليست الرسالة اإلأ. ماذا يسمونها-

بل وستقول  ،والوقائع كما ھي ،راء الناس كما ھيآستنقل  حريتك.

 بمن تحب لينقد ما يرأيك الساخر كما تحب وتنقد من تحب وتأت

 .يحب

ساريره مذھوال ال يعرف بما أ اعتدل في جلسته وقد انفرجت

 د.ير

 :نا اقولألذا قمت و

. مريستدعي األشيء  يأأرى  ن كنت الإساتركك تفكر و-

 نك ستظل مدينا لنا بتلك الخدمات وستردھا الينا عاجالأفقط تذكر 

 جال!آأو 
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-2- 

 

 م
 

خوتي أ مي الباكية دوما.أ. طيق البقاء في المنزلأعد ألم 

ي صار مراھقا وال يكف كبرھم الذأالصغار الذين ال يفهمون و

بكثرة  يعمي الذي صحا ضميره فجأة صار يأت عن الجدال.

فحين . مثيرة فعالاألخيرة  كانت المرة. ويطمئن على الست الوالدة

منذ متى لم اسمعها تضحك . ميأالمنزل سمعت ضحكة إلى  دلفت

كف عن وال يجلس في الصالة وال يأرأيت عمي . اآلن ولماذا

لكنها . جدھا في المطبخألأمي  ثارآالتدخين سلمت عليه وتلمست 

مرفت ابنة عمي التي ال . تبا. كانت معها مرفت وحدھا. لم تكن

. ربماأبي  رھا منذ ماتألم . تكف عن الضحك والقاء الدعابات

، نها تغيرت كثيراأنكر أال . يأت عمي بها منذ ذلك الحينولم 

 و حين ارتادت الجامعة لكنهأ خاصة بالحجاب الذي ارتدته مؤخرا

. مقته لتطول سلسلة مقتي لهاأكذلك كان من نوعية الحجاب الذي 

جزاء من الرقبة تظهر أأن  تفق بلأحجابا يلف الرأس كما كان 

على  حذاء. قة حتى الكعبمن تحته بلوزة حتى الخصر جيبة ضي

شعرت  ظافر.منه اصابع قدميها ملونة األالموضة تخرج 

حوالي أسئلتها العريضة عن أ بقشعريرة وسلمت مسرعا متجاھال

 .اءدعلى الغإال  اخرج منهأولم . واتجهت لغرفتي

 .مهارتها أعرف أكنلم  .بو مرفتأ مرفت ساعدتني كثيرا يا-

 .تماما مهاأوتريح شيء  عندنا تقوم بكل-
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منذ  ي  مرفت تميل الأن  عرفأ. ھذا الفيلم الذي يدور ما

 ؟ماذا يحدث. ميأأو  بيهاأقط ميل  أعرف لكني لم. الصغر

 مرفت؟ لن نفرح بزفافك ياأ-

 بوھا بالردأطوع تبدي الخجل ويت

 في انتظار ابن الحالل-

. كحأراھق تبعتها غصة في حلقي جعلتني خي المأضحكة من 

شربته مسرعا وقمت . الماء كانت مرفت تحمله ليأن أطلب  وقبل

 لكن. اإلنترنت مامأكمل عصريتي على السرير أو ي  غسل يدأ

إذا  عما تسألنينها أبها تفتح الباب وتتظاھر بإذا  .لم تتركنيأمي 

 . ريد بعض الشايأكنت 

 ال-

 قلتها متشاغال فاقتربت تقول

 ما ھذا الذي تفعل تترك عمك وابنته وحدھما-

 ؟ماذا ھناك ميأ-

 :ال بجدية تعرفها فقالتئالتفت اليها متسا

 قلنا بنت عمك لها عليك دالل. ال نقدر عليك -

 بينما ھي تنظر لي متعجبة. ضحكت حتى الثمالة

 نا؟أتخدعينني أمي أ-

 . جلست جواري على السرير والمست باصابعها شعر رأسي

شركات أحد  عمك بحث لك عن عمل في. بني اسمع كالمياي-

بل ھي من ضغطت على . الحكومة وابنته زينة البنات وتريدك

 .ابيها كي يعتني بك وبي

 .قولأ ذاماأعرف  سكتت مفكرا ال

 . ده بكره يوم التقديم في رأسك. يابني اترك ما-

ھم ماذا ماذا افعل بمرتب الحكومة واأل. لتلك الستأقول  ماذا

 ھيهات. الحمقاءتزوج تلك أمقابل ذلك ي فو. سيفعل لها والخوتي
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 .نا مريضة كما تعلمأو. يابني مازلنا في حاجة اليك-

ي وعندما ئرتدي حذاأمسرعا قمت . كثرأتحمل الضغط ألم 

 قالت 

 ين تذھب؟أ-

 فتح باب الشقة قائال لعمي وابنتهأ كنت

 .عليكم ةسالم-

وحين مررت . تمشيت حتى الميدان اتلفت حولي غير مكترث

. في يده شيشة يحتسي معها الشاي. على المقهى وجدت عبد هللا

يراني فانزعج ولما عرفني زاد أن  اقتربت منه ولكمته دون

 .انزعاجه

 ؟طفال تلكلن تترك عادات األأ-

جلست بجانبه مالحظا . نه ھو من يفعلها كل مرةأوكأنه نسى 

 ھمه

 . جميل مالك يا-

 نظر لي

 مازلت في غيك؟-

 نتأحتى -

 مك مازالت غاضبةأ-

 . منها كالعادةانا ھارب -

 . اسمع كالمها-

نه ھو من عرفني إ -يءكما ينسى كل ش–حمق ھل نسى األ

 به العميد الذي ھو مفتاح الفكرة.على قري

. ميأكان من  اقررت تغيير الموضوع فقصصت عليه م

 . األولى خيرا للمرةأضحك 

 تتزوج؟أن  ال تريدأ-
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جدية  لكني فكرت في. حمق من الالزمألقد صار  .قالها بجدية

 .كذلك

 .اتزوجهاأن  ريدأ اآلن حتىأنني  ھل تعرف-

 من؟-

 . نت تعرف منأ حمق.أال تكن -

 :مفكرا ثم اردفت وسكت   سكت  

ريد فقط خطبتها ثم تركها كما أريد تزوجها أال ال  ،لكن-

 تركتني.

 :ظل صامتا فاردفت

ھو . بوھاأتخرج من كلية الضباط قد يقبل بي تعرف حين الأ -

هللا ستكون انت السبب في  تعرف لو حصل يا عبد. يحب الضباط

عندي  ؟ھل موضوع العمل مازال يؤرقك؟ انت مالك .كل ھذا

 ...لك

 ندى تحبك يا محمود!-

 فعل! وليته ما ،خيراأنطق 

 

**** 

 

 ر
 

ربما لو حلقت طائرة بعد الفجر . يوم مشهود في العاصمة

. التوقيتنشاط غير عادي في مثل ھذا . لرأت الوضع التالي

جاھزة وصبيها  جرة جماعية في مناطق عدة تنتظرأسيارات 

ال يصل بالطبع للطائرة المتخيلة. ومن كل حدب  ينادي بصوت

أو  عريق، قديمأو  في اي حي جديد من كل بيت تقريبا، وصوب
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باكتماله العضلي ، يخرج شاب بمعنى كلمة شاب عشوائي

يركبون ، وحيداابلون سويا ومنهم من يبقى يتق، والذھني

أن  غيرھا يتجمعون في نقطة واحدة حتىأو  المواصالت السابقة

شارع منطقة . ازدحم قط ثمة زحام ينشأ في ذلك الشارع الذي ما

 من الشوارع.أمن الجيش ال أ ك يفرض االمن كردوناھنال التجنيد.

تفتش اعضاءھم في الكشف أن  يداتمهن يتفتش مالبس الداخل

. وراق تجنيدھمفي يوم تقديمهم أل .ھؤالءأحد  ذنإأنا  كنت. الطبي

ي اضاءة الغرفة ف مس عكس عادتي.أوكنت قبلها سهرانا منذ 

مثيل لها حتى  السكون التام يمنحني راحة ال القديمة الخافتة.

ھم  ال. مرحلة من الجمودإلى  صلأ. لألبدظل ھكذا أأن  تمنيت

أن  قليال وجدتعندما فكرت . شغفأو  لكن كذلك ال فرح ،حينئذ

. السر الذي ميزه به هللا عن الجميع. الصغير اإلنسان ھذا سر

ترك الهم جانبا أأن  ھكذا قررت. الشعور النفسي وليس المادي

. لذي تذبذب على مدى سنواتملي اأ. وجها لوجهاألمل  والقى

لكني . سرعأعدت أبعد  كلما ذھبت "استكبـ"لكني كنت كالمربوط 

والزال بامكاني  فانا لست مجبرا.. غير دقيقھذا تشبيه أن  وجدت

أم  ھل ھو العهد والوفاء. أستطيعلكني ال . فك ھذا االستك عني

دمنته أ. فارق السهرأ منذ ليلة النتيجة وانا ال. واالقتحام المغامرة

معان النظر في الظالم وما ينتج إدمنت أ. دخانأو  دون شراب

التفكير ومحاوالت الهروب دمنت أ. عنه من ھاالت بيضاء متخيلة

إال  فكرأ مر.بل ربما تفكيري ينحصر في ھذا األ. من التفكير

فتقد التباكي على أ. غير مجبر على ذلكأني  مشكلتي كانت. فكرأ

 فتقد الرثاء والغربة. لكنأ بد منه. القدر المحتوم والمصير الذي ال

أذكر  ال زلت. تدريجيا خرج ولم يعد .ما افتقدته حقا كان طموحي

بي نفسه أالقديمة وأبي  عيناي الوثابتان وسيارة. ھناألول ا يومي

الجامعة ومحاوالتي البائسة الكتساب أذكر  ال زلت. األنيق الوسيم
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لكن ماذا قبل . تالھا بعد ذلك من تخلص من بعضهم اصدقاء وما

ما بعد أن  وأنسىنه من قبل كان ھو الدافع أنسى أھل ؟ وماذا بعد

نكر جميلهما. ذكرياتي أنسى لهما فضلهما وأفهل  ؟المحفزكان ھو 

 بعيدا عن الذكرى الباردة الكئيبة. مع الشيخ عمرو ال تنتهي

أذكر  .فهي كالشجرة المثمرة التي داھمها الخريفاألخيرة 

كف عن اكتشاف نفسي أكنت مراھقا وقتها ال . اوراقها وثمارھا

 المدرسة التي مافي . وغيري عن طريق ايذاء نفسي وغيري

لكن في مدرسة الشيخ عمرو الشاب  تعلم شيئاأفجورا لم إال  زادتنا

شاب اكتشف العالم . كونهأأن  حاولأأن  صغير السن تعلمت

الطموح يمأله والعلم يفيض منه . بجانبيه وبحره الهائج بشاطئيه

 قلت له

 .علمني-

 .تعلم انت-

 .كن دليلي-

 .اتخذ من هللا دليلك-

 .من ھووأنا  ومن-

 .كي تطلب ھدايتيأنا  ومن-

 .كيف تعلمت-

 .فهمت-

 وماذا فهمت؟-

 .حقيقة الدنيا-

 وما حقيقتها؟-

 .سئلةختبار متعدد األإ-

 جيب بنفسي على اسئلةأ ولم اسأله بعد ذلك فقد صرت

 .وحين شكوت مرة من عدم جدوى االختبار. ختباراإل

 الدنيا ليس لها قيمة-
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 ختباراذن لماذا كان اإل-

انت وليس جاتك ستكون نتيجته در. ختبار لك ليس للدنيااإل-

 عز من خلق هللا ولكن الدنيا ال تساوي جناح بعوضة!أنت أ الدنيا.

 .ھم الالھون العابثوناإلمتحان  ولكن الناجحين في-

 ؟كيف-

 ف!كي-

ي عالم يعيش فيه الحالمون والفالسفة أكنت اتساءل دائما عن 

. في بعض وھم في نبأھم يتساءلونالعالم يموج . ورجال الدين

 .لكني حسبت الشيخ عمرو ليس منهم

العالم يحكمه الحمقى والفسقة أن  ال تحسبني غافال عن-

ستعد تأن  والأيجب . لكن النفس ھي بداية تغيير الكون. الفجرة

 .النفس

 ؟تستعد لماذا-

 لبذل النفس!-

وعاه وتحمس ولما كبر  كان كالما كبيرا على مراھق صغير

فانتهزھا . جاءته الفرصة المنتظرة. لم يعد يعه ولم يعد يتحمس

مع الشيخ عمرو ظننت األخير  يئفي لقا. لكنه ظل غير متحمس

كبر من أبدا  .األولى خاصة حين رأيته ثانية للوھلة. نه كذلكأ

انه ظل  أدركته يولكني حين لمحت عين. سمن قليالأبدا  سنه.

انت تحتاج الحماس لتغيير . المعادلة صعبة. كيف. بنفس الحماس

لكني . حلقة مفرغة. الحياة ولكن الحياة بطبيعتها تفقدك الحماس

تغيير العالم يكون بامثال ذوي العينين المتقدتين أن  تيقنت حينها

في خضم أن  العجيب. شاركلو لن افعل فألأني  وقررت. ھاتين

تذكر لم ا حيرتي بين مستقبلي المزعوم ومشاركتي في تغيير العالم

 االخير.اإلمتحان  قبلاألخير  نائخاصة في لقا ،نعم سوى مؤمن.

وما جدوى  ."تحكم به الجهلإذا  وما جدوى العلم"تذكرت مقولته 
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حين احسست بابي  اآلن تذكرتها وقتها وتذكرتها. الحياة بدون حلم

مثال لعلم تحكم به الجهل حتى أبي  .ساھرا ھو اآلخر في غرفته

كفاءته . طرده األوباش لخالفه السياسي. حلمصارت حياته بدون 

يته أوحينما ر. طموحه دفن بال عودة. وخبرته لم يغنيا عنه شيئا

صير ألن أقول  أن جلس عدلت من جلستي وكدتأظل قادما حيث 

 تخف! بي الأ مثلك يا

 راك قلقاأ-

 يضاأ توان-

تشاجرت معه أني  قطأذكر  لم. بيأتغير  لشد ما. يجلس بجانب

. جن لحظات شبابيأوحتى في ، عتى فترات مراھقتيأحتى في 

عرفت انه . لتنظيم االشتراكيبااثنين أو  حتى حين التحقت لشهر

 ماأكان ذلك تفهما منه وقتها . مرولم يفاتحني حتى في األ عرف.

 . فهو ضعف وعدم مباالة اآلن

 غدا سيكون يوما عصيبا عليك-

 موضحا أردفھو من قالها ثم 

 .سوأألاإلى  لو كانقساه أ وما، صعب التغييرأ ما-

ذكريات جيشه التي لم تكن جميلة  من قبل عنأبي  حكى لي

من البرنامج فانا ض ھذه المرة. مختلفاألمر  أن فهمتهأبدا لكني أ

 نه ال يذكر وال يهتم.أ علمألكني . الجديد المعلن عنه

 لماذا؟-

 .تصنعت عدم الفهم

ضمن البرنامج الجديد وكان بامكانك العكس لماذا دخلت -

 ؟بورقة تعيينك الجامعية

 :فقط قال. لم ينتظر الرد. ردألم 

 ستوحشني!-
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حتى أو  يقبلنيأو  لم يمثل دورا كالسيكيا ويحتضنني. وقام

إلى  مال اوراقي متجهاايضا حاأنا  فقط قام وقمت. ي  يشد على يد

 شارع منطقة التجنيد!

 

**** 

 

 م
 

 كان ھذا منذ شهر. مسباألإال  قال قال لي ما هللا ماوكأن عبد 

ليلة ؛ في تلك الليلة المائلة للبرودة لكني استحضره بقوة يزيد.أو 

كلية الضباط وتسليم نفسي ھناك يفعلون بها إلى  ذھابي في الغد

مي ھي الدافع أ نألطالما ظننت . األمر غريب ھذا. يشاءون ما

 لكن. يامأالقادم من  ستهون علي  وذكراھا من  الوحيد لما فعلت.

ھا الحزن بعدما نها مازلت مستيقظة تبكي وقد عاودأورغم  اآلن

حزن  اآلن لكنه، مريأعن ي ئفي اثنااألمل  كان غادرھا مع

لكن  ؟فلو لم نبك عند الفراق فمتى نفعل. لومها عليهأمستحق ال 

يهة مي صارت شبأ. قطاألمر  فكر في ھذاأعد ألم أنني  الغريب

 ما البروفايل فمألته ندى تماما.أ ،بصورة الغالف على الفيس بوك

قبلت اضافتي على . ضفتها بالفعل على الفيس بوكأبالمناسبة لقد 

. انتظرتها قليال على وعد لو لم تفعل الفعلن. الفور لكننا لم نتكلم

أن  لعلها قطعت نفس الوعد واخلفته بعد. لكنها لم تفعل ولم افعل

ال بأس يكفيني جمال الفكرة بعيدا عن  .نتظاراإل انتظرت ذات

شبه بالمقارنة بين الواقع أاألمر  .التطبيق الذي ربما صار ھزيال

لى بين الخيال السحري وااللوان الزاھية والطيران ع. والكرتون

 يءمير وبين الواقع الملبساط الريح والسكنى في قصر األ
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وسط الزحام والحركة تربة باأل يءبالتعقيدات والجو المل

شعوري أن  كما. والضوضاء والسكن بين حوائط اسمنتية ضيقة

مازلت . نسأسامح لكني مازلت لم أازلت لم م. كان معقدا حقا

ذكرياتي أرى أن  عجبي يزداد حين. حبأزلت  كره لكني ماأ

. الجميلة تمت تقريبا في نفس الفترة لكن في اتجاھات متعاكسة

. بو الوقا وسكناه الهوىأاق زق. مسجد الشريف وشيخه الشريف

. ربما كان لهذا جميال. الهوى الذي نهى عنه هللا وحذر منه الشيخ

 لكن... دراج الرياحأشيء  كل ذھبحسنا لقد 

 قظ باكرايتسست نم يابني.-

اقتربت منها . دراج الرياح ولن اتركهاأ ذھبلم تأمي  لكن

 .قبلت جبينها

 باكرا نت  أ يماذن فلتنإ-

 اراك ثانيةم حتى انألن -

 نني..يسبوع وستزورأنه مجرد إ-

 راكأسبوعا دون أظل أنا أومنذ متى و-

 تقوليها دائما ما ابنك كبر ياحاجة.-

 حج اصالألست كبيرة ما يكفي ولم . ال تقل حاجة-

 تشفينأن  بعد. نستحجي-

 ابتسمت ابتسامة اليائس وقالت

 .ھيا تصبح على خير. الشفا بيد هللا-

 .ميأ يانت كل الخير أو-

 تتركني بقبلتها المعتادة سألتنيأن  وقبل

 متى تصحو-

 ابتسمت وقلت

 النوم سيزورني الليلة!أن  ال اظن-
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طلت أأخرى أحيانا  الجريئةأحيانا  شمس الخريف الخجولة

لوانه أشوف للفيال مظهرة تفاصيله وجمال على الصحن المك

لسور العتيق المتآكل اإلى  نظر فقطإذا  حد تخيلهاوالتي ال يمكن أل

ولطالما عرض اللواء على . طالؤه المحيط بما عاله شأنا ومظهرا

 زوجته تجديد السور لكنها كانت ترفض باصرار الواثق في معتقد

السور يحميهم ليس من النظر والتلصص واالتربة وبل من أن 

لكنها مع ذلك لم ترفض قط تجديد البوابة . العين والحسد كذلك

فالبوابة الضخمة . الفخمة التي الئمت المكان شكال وموضوعا

بين  طوال وعرضا سوداء يداخلها اللون الذھبي عليها زخارف ما

وھي . االشكال الهندسية والرموز العسكرية والخطوط العربية

ا هتفتح اوتوماتيكيا يظهر خلفها طريق عرضه كعرضأن  بمجرد

القاتم كلونها تماما وربما األسود  تماما ممهد باالسفلت الروسي

فصل تن أيزدوج كطرق المدينة القريبة وأن  صلح ھذا الطريق

شجار سريعة النمو التي دخلت البالد مؤخرا كجزء في منتصفه األ

لكن . من انفتاحها على التكنولوجيا خاصة في موضوع الزراعة

نه ليس ھناك أومن قال  ؟تدخل من قبلشجار لم تلك األأن  من قال

توافق عليها الجهات أن  من كبار البلد لم يستخدمها حتى قبل

ا وعلى حافتي الطريق نفسه امتدت ففي تلك الفيال نفسه؟ المسئولة

اقصى إلى  نياين جيتشجار الفاكهة المعدلأتوسطها تشجار الزينة أ

قطفها جين ع حتى حين تتكاد الزھور الملونة ال تنقط. الحدود

طع تقأو  رضاأتقع أن  بمجرد. ما الثمار فبالمثلأ. وصويحباتها

كذلك تخرج  هءبوه ومعه اصدقاأعلى يد آسر الطائش كما يلقبه 

األمر  عجب بهذاأمن أكثر  وكان. سبوعأالثمار الجديدة خالل 

االبناء وزوجة اللواء الذي طالما سألته أم  ھي السيدة صاحبة الدار

شجار ي قبول واستيراد تلكم البذور واألالحكومة فعن سر تأخر 
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كان يقول لها ؟ تحل ازمات الغذاء بمنتهى البساطةأن  وكيف لها

التنازالت نفس الكالم الذي يردده التلفزيون والهيلوماجيون عن 

ولن أحد  ن البلد لن تصبح تحت رحمةإالمطلوبة في المقابل و

تلك أن  ففي الحقيقة .قواتهاأحد باستغاللها واحتكار تسمح أل

ولو اعتمدنا عليها لصرنا عبيد . البذور ھي انتاج بالدھا فقط

لكنه كان . الكالم منطقيته ال شك فيها األولى للوھلة. لمنتجيها

فبالبالد منتجة البذور ال . الحقيقة مختلفةأن  من غيرهأكثر  يعرف

إلى  يط ھو تضارب مصالحها وھذا اضافةتحتكرھا لسبب بس

لكن . صل وبالده منبطحة لهم بالفعلالبالد حليف في األ كون تلكم

الحياة تغيير طريقة  لكنه معروف.أحد  التفسير مختلف ولم يبح به

. وتغيير الشعب يعني تغيير السلطة. تعني تغيير طريقة الحكم

المستبد ال . لفللمرة األھا ؤنظرية المستبد المستنير تثبت خط

السلطة وھي غاية استبداده. لضاعت ال إو. بداأيكون مستنيرا 

توافر الزراعات والمحاصيل قوات الناتج عن توافر السلع واأل

ربما . سيبحثون عما بعده. نزاح عن كاھل الناسإ نه ھم  أمعناه 

ھكذا كان يفكر الجنرال الحاكم ومجلس  حكم!أو  تعليمأو  صحة

فعدم . الإليس فيه الجنراالت المصغر والذي ھو عضو زائد 

ليس الهجين ينتج ألكن . صلية تجعله ھجينا ملونااأل عسكريته

شجار ربما ھذا زمنه مثلما صار زمن األ. حياناأفضل السالالت أ

فالحكومة قبلت اخيرا دخول البذور المنتجة لهذا . سريعة النمو

صالحات واسعة اعلنتها توازيا مع خطة إضمن حزمة . النوع

ما يبدو رغم الرئيس لالصالح التي تأخرت عشرين عاما في

وال في الشوارع لتجميل صورتها أ. استخدمتها وعوده السابقة

تضع وزارة الزراعة الخطة الستخدامها في أن  على. المخزية

طازجا في  األولى وكان خبر بدء المرحلة. انتاج المحاصيل

الجريدة الورقية التي في يد اللواء الذي جلس في الحديقة الغناء 
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بواب فيلته ثنائية أق االسفلتي الرشيق المتموج وبين بين الطري

يجلس . ن للجريدة الورقيةيذن من القالئل المتابعإكان . الطوابق

يجلس بوجهه . بمالبسه المدنية التي يفضلها عن العسكرية

مامه كوب عصير من أامة الماضي والمتغضن المحتفظ باثار وس

يدة تحت المظلة في يجلس ويقرأ الجر. المانجو يذكره بايام خلت

يوم العطلة الرسمية احتفاال بتأسيس الجمهورية الثانية منذ 

مما ساھم رجال أكثر  نه ساھم في ذلك اليومأيذكر  عشرين عاما!

ام من ايأكثر  ذلك اليوم ساھم في صناعته ھوأن  ويذكر. غيره

كان العالم كله في واد وھو . وحدبل ربما ھو مؤسسه األ .غيره

بالنسبة له بداية طريقه الحقيقي بعدما كوفئ بنوط  كان. في آخر

الذي جعله بالفعل يلتحق بطبقة  األولى الشجاعة من الدرجة

ة سريعة الترقية وصاحبة ھل الثقأطبقة . األولى الضباط

داث ذلك اليوم ويحدث ھو نفسه حأتحدثه الجريدة عن  المناصب.

في الجريدة يقولون  ؟ولماذا قتل ؟ھل قتل. حساس ذلك اليومإعن 

تبا وما فرق . في سبيل الوطن والجل الجمهورية الثانية

 ؟ساسعن الالجمهورية من األ األولى الجمهورية الثانية عن

 . خرآبالطبع ھناك سبب 

مساك بها ف اإلخر لقراءة الجريدة خالآبالتأكيد ھناك سبب -

 .خرآوالتفكير في عالم 

لم يزورھا بعد وكأنها  سن اليأس. قالتها الزوجة المتصابية

ال . جعلتها كنجوم الفناألخيرة  عمليات التجميل. ستظل شابة ابدا

ويحب أحيانا  زال يشتهيها حتى انه ما. ال تخفت نضارتها. تشيخ

 يعتريه يئشعور س. حب دوما منذ مراھقتهأرؤياھا مثيرة كما 

لكن شعوره السيئ يعوضه . بسبب ملل بفعل طول الزمنأحيانا 

. باالنتصار حين فاز بها وكان مهرھا نوط الشجاعة نفسهشعوره 

 .ثمار ذلك اليومأحد  ذن فهيإ
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 ؟ھل تركت الجريدة لتسرح ثانية-

تستثار حين تجد من يهتم  كانت على طبيعتها المتنمرة التي

كان  .يتأمل في غير مالمحها. يفكر في غير جمالها بغيرھا.

مه أ. كثرأوأكثر  وأحبها. يعرف من ھي على النقيض تماما

 . التواضع والطيبة والخفوت والخضوع. المتوفاة قبل زواجه

 ؟متى سترد علي-

االربعينية التي . درك انها على شفير الغضبأانتبه وقد  

وتجلس مازالت تمارس الرياضة والحمية الغذائية وتضع المكياج 

 قال ..مامه بفستان قصير منحسر عن ركبتيها الجميلتينأ

 مالكي يا فكر بكأ -

 .الذكرى السنوية لقيام جمهوريتك. عرف فيما تفكرأ -

 رئيس تلكم الجمهورية نت  أو-

 رئيس الجمهورية! ،ذات يوم، نتأتصير أن  ارجو-

ن تصير زوجة أ. الغريب الذي يراودھااألمل  كان يعرف ذلك

ه يدرك ما خلفه من ن. الحلم لم يراوده وقتها ألرئيس جمهورية

نهاية أو  مبراطوريةأقد تكون . لهى أخرقيام جمهورية 

ولكن . فولهاأوان أحان  أنه لجمهوريته وجمهورية بالده التي يظن

نه أورغم  حد.أيزھد فيه  ال فالمجد الشخصي. مر اغراءهلأل

الطريق أن إال  ،مجرد عبثاألمر  يبدو التفكير في األولى للوھلة

 االصالحات.مر تلك أخاصة مع . كثر مما ينبغيأمفتوح و

 .ھاي بابي-

ابنته التي مازال يحب الحياة . جاءت من خلفه الجميلة فينوس

تطبع على جبينه قبلة وعلى جبين  جاءت بمالبس السباحة. بسببها

ستقضيها في حوض  وأنهاجازة مها معلنة استمتاعها بتلك اإلأ

نظر لها ومن خلفها المياه الزرقاء التي قفزت . السباحة الكبير

لكنها بال . نه منحاز لهاأأم  ھي بهذا الجمال بالفعلأال يدري . فيها
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كما كان يفعل  يشاركها المياهأن  فكر في. شك من ملكات الجمال

مر ألكنه لم يكن يعلم ب. ھنه المرھقذلعله يريح . في االيام الخالية

 تصال القادم الذي سيزيده رھقا!ذلك اإل
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شعرته بالقدم أثاث غرفته المتواضعة أتربة التي علت األ

الخمسة . في مجاھل التاريخأو  والعراقة وكأنه في مقبرة فرعونية

. كعمر كامل له طفولة وشباب وكهولة تشهر الماضية مضاأل

. مكان غريب الوليد الذي لم يعرفه من قبلحساس إحس أفي البدء 

فما سر بكاء  .ال يفهم وال يفهمون يتحدثون ما غرباءناس أ

كبر قليال أن  لبث لكنه ما ؟دنيا الناسإلى  الرضيع حين نزوله

ليفهم كثيرا وحينها رفض وحاول تغيير الكون واللغة والناس 

ي مراھق أفشل كما يبوء مع باء بالاألمر  واألوامر واألحكام لكن

 اة لن تتغير فلماذا ال يتغير ھو.كانت الحيإذا  لكن. حديث األسنان

وسيرضى عنه الناس  "قد المسئولية"ر من نفسه وسيكون سيطو  

اب المتحمس الذي حمده كل ھكذا كان الش .وربما زوجوه بناتهم

تهدأ والنهر  لكن األمور سرعان ما. القادة وغبطه كل الزمالء

كل إلى  ھكذا صارت الرتابة تتسربو ،قل فيضانه ويفتر تيارهي

لكن خبرته صارت ال  .عماله اليومي المتكررأفعاله وجدول أ

وعندما  .تضاھى وصارت مرجعا لمن الزالوا في مرحلة الشباب

نه على مشارف النهاية أنه قد شاخ وأتوقف النهر تماما عرف 

لم أخرى ان له حياة ذكرته بجازة التي تلك اإلإال  حينئذه نقذتولم 

فجاء غير مصدق مستقال المواصالت المدنية . تنته بعد

 كحضرة الضابط فقط يناديهأحد  الأن  وبالمالبس المدنية ليجد

هرت ھنا انهارت دفاعاته العسكرية الحديثة وظ. كدكتور رامي

. بيه العزيزمه العزيزة ومنتظرا ألأدموعه المدنية وھو يسلم على 
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ھذه الدرجة وكذلك إلى  كتسابالعسكرية سهلة اإلأن  علملم يكن ي

وحين فتح الشباك لتدخل شمس عزيزة في الشتاء . سهلة الفقدان

والتي لم تنم  تلك النبتة في البلكونة المقابلةإلى  وحين وقف ينظر

وحين تذكر نفس  كثيرا وربما كانت في انتظار الربيع القريب

من مغازلة بنت الجيران  بدءا ،شيء وقفته تلك مفكرا في كل

 ،تفكير في عواقب النتيجةالأو  وحتى التتفكير في دقائق المذاكرة

 نه قد غادر صرامة العسكريةأحين تذكر كل ذلك تنهد وقد علم 

حدھم من الخلف وحين التفت وجد أقترب إ. حيرة المدنيةإلى 

. جماالأكثر  صارتالجميلة التي لم تعد صغيرة و خته الصغيرةأ

 .لتقف معه في الشباك المترب لها فاقتربت ابتسم

لم يعد لك عزيز أم  ال تخشى على مالبسك من ھذا الترابأ-

 ؟غير البدلة الميري

 نظر لها متأمال

من  أنتمثم حتى البدلة الميري . لم يعد لي عزيز غيركم-

 ؟نسيت  أم  تغسلونها

خرى وبين المرة واأل ا،تيان لزيارته دومأمه من يأكانت ھي و

الغسيل وھذا بالطبع خالفا من مهام سريعة مثل األمر  يخل لم

 . مه اللذيذأكل ألمهام 

 أين أبي؟-

 سكتت مطرقة برأسها 

 ؟كوبأين أال تعلم أ-

 على المقهى-

 !لألبد-

قسمة إلى  بوه قد غير عادته من الجلوس الدائم في المنزلأكان 

 .الوقت بين المنزل والمقهى

 .نترك تلك البالدأن  ريدأ-
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 .تقولها بكسر شفيق

 لماذا؟-

ن يفعل بنا الزمن ما فعل به في أوأبي  مثل نصيرأن  أخشى-

 .ھذا المكان

ميرة أكإال  ما ھي فلم يفكر فيها. أنه قد يغادر سريعاأكان يعلم 

فتح الباب  صوت ؟فاين القصر ،ميرةلكن ھذه األ. في قصرھا

 ليجده سريعا خرج. باه قد جاءأأن  وحىأوغلقه وبتلك الطريقة 

. رجال نحيفا منكوش الشعر ؛خرآصار رجال  لم يجده.نه أوك

نه أتكاد تصل لخديه وحين احتضنه عرف الهالة تحت عينيه 

 .جلسا. حباطإرجل مسكون باشباح وإلى  كمل التحولأبالفعل 

 ھل انتهت مدة دراستك؟-

 مس فقط بقىباألاألخيرة  النار للمرة أطلقنافقد  ،يعتبر-

 .قل من شهرأ مام الرئيس بعدأاالستعداد للعرض 

فمن ضمن النظام . جازة منحة لم يعلموا بشأنهاكانت تلك اإل

المتغير ھذا العام لكلية الضباط المدنيين كان انعدام االجازات مع 

مر لهم ألرفع الروح المعنوية قبل العرض  لكن. زيادة الزيارات

 .اللواء القائد بتلك االجازة القصيرة

 متى تعود؟-

 .بعد يومين-

 .انتظارأو  اشتياقأو  ي استغرابأ هال يبدو علي

 ھل تعلمت شيئا ھناك؟-

لمام بهذا السؤال من الصعب اإل. شعورا بالحيرة عقد حاجبيه

 .بما يفيدإال  نه تعلم الكثير لكنه لن يبوحألكنه يذكر . بالذات

ھناك تعليم . ول دفعة يطبق عليها القانون الجديدأھذه الدفعة -

 .ت احترام شديد لآلدميةصارم للعسكرية وفي نفس الوق

 ؟ضربتم نار-
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 .قال ابنه نه قد نسى ماأيبدو 

لقد صرنا جميعا نتقن . تغير فهذا من ضمن ما. نعم كثيرا-

 .الرماية

شجن اجتاحه وقد .  مباالة ومد يده يشغل التلفازھز رأسه بال

؟ بوهأھل ھذا الغصن البالي ھو . عرف معنى الحديث قهر الرجال

ه المتغضنة تلك ھي يد المهندس البارع منذ عقد واحد فقط اھل يد

بيه على قناة أاستقرار إال  ولم يخرجه من شجنه ؟من الزمان

اة الوحيدة نها بالفعل القنأوالغريب  "الحرية"كانت قناة . ليتابعها

ن يتحدث خليل ھو م شهروكان مذيعها األ المسموح لها بالحرية.

الحلقة معادة رأى أن  هابأيخبر أن  وقبل .في حلقة معادة كما ظن

مه من خلف ستارة المطبخ تسأله عن الغذاء وحين الحظت أ

 .الحلقة قالت بدورھا

 نفس الحلقة تراھا اذاعة واعادة!-

كان  ديدنه وحين تابع الحلقة عرف لم   ھذاأن  مه دلتأنظرة 

 .بيه المفضلأذلك برنامج 

 

**** 

 

قصورة لتمكنه من استاد كبير يجلس فيه بالم ،األمر وكأن

استاد ھو ساحة ؛ والمركز والشمالليمين اإلى  رؤية بانورامية

يجلس على كرسي جلدي . في يوم تخرجها كلية الضباط االحتياط

. اختالف الرتب الجالسة عليهإال  عما حولهشيء  معتبر ال يميزه

من كنه النجوم والنسور إال  والرتب ال تميزھا بدالت متشابهة

لسته متأخرا نوعا اج ةورتبته كمقدم رتبة متوسط كتاف.على اال

 نزالوي لواءات والعمداء الذين كانوا كذلك الما خلف صفوف ال

الوزراء ، حجز للبروتوكولألول ا فالصف. خلف الصف االول
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. ولى بالتصوير من رتب متشابهةأوالشخصيات العامة فهي 

ول من أ وزير االسكان مثال، مردخلهم باأل ما فونوزراء ال يعر

ة مشروعية كبرى الجل حفل نه ترك قراءة دراسأحضر البد 

سأله بعد الحفل عن كنه المشروع ومستقبله لو  ربما. عسكري

ما أ. جابةلما استطاع اإل ،وھل يستحق الشراء اآلن المرسوم من

فصلته  نعم لقد. طباءول الوزراء غير األأوزير الصحة فهو 

نه يظل لك. لم يعد طبيبا ربما لذلك ظل وزيرا. ت منهأنقابته وتبر

 ماأ. وللسبب متناقض مع سببه األ، يكره محادثته على كل حال

ن ان فارغامكان. والثاني تهافت الوزيراألطباء  فهو حذلقةألول ا

 .اآلن ھي صورة كما ھي. سمها وال عملهااوزيرة ال يذكر  اتليهم

شيب كالعادة وغير مبال وكأن تلك أ رئيس الوزراء.ھا قد اتى و

. ھو زماني كتالوج رئيس الوزراء على مر األالصفات وردت ف

ھو كبير فكيف ال يسأل و المسئول الحق وغير المسئول الحق.

خرج من تفكيره  ؟مرهأمر ليس سأل واألوكيف ي   ؟المسئولين

ئيس السيد ر. تطلعت اليه سائرا ضجة معروف صاحبها. ؛بضجة

يعزله أن  التي تمنع الرئيس نفسه رغم قصره له ھيبته، األركان

يصير فهو الرجل أن  والى ،قريبااألمر  ن صارإو اآلن حتى

بينما تطلع  وعبس وبسر. وجلس ونظر. سلم عليه الجميع. الثاني.

وھو . رات رئيسه المباشربمتى يأتي الرئيس ورئيس المخاظر تين

الدفعة الجديدة تماما من الضباط عن تلك  المسئول المباشر

ساسي تغير على فقانونها الجديد ونظامها األ. المدنيين االحتياط

لكن سرھا الصغير ربما ال يعرفه . الكثيرين كذلك يه ويدييد

دائما كان مشفقا على ذلك الضابط المدني االحتياطي . الكثير

حبه كل طعاما حارا ال يأيشفق عليه فقد . ويغبطه في نفس الوقت

كان ن إو. يغبطه ألنه شرب الماء بعده مباشرة فشعر بلذته لكن

لم  ن  م  أم  ،كل طعاما حارا يحبهأ ن  فضل م  أ ايهمأال زال ال يعلم 
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 ؟صاحبنا ذلك بين البينينأم  ،لم يشعر بقيمته يأكله وشرب ماء  

حسنا كان ھذا  ھي العسكرية والماء ھو المدنية. بالطبع الحرارة

وكان . ھو آت فتفكيره منصب على ما اآلن ماأتفكيره فيما مضى 

في تلك اللحظة ھو الرئيس شخصيا بصحبته مدير الكلية  ياآلت

 بمعنىأو  .يوم عسكرية 150 ـواللواء عيسوي صاحب خطة ال

عتماده الكامل على إتلك الخطة التي رسمها ھو كعادة  ناقلأدق 

. الخطة الجديدة الدارة التعليم في الكلية كانت تلك. المقدم انور

خطط  ورغم قيمتها الشديدة والتي استطاع وضعها طبقا الحدث

 ،مكانيات قابلة للتنفيذ في بالدهجمع وباأالتعليم العسكري في العالم 

. قيمتها الحقيقية كانت الهاء الرئيس والوزير ليقبلوا بهاأن إال 

ا بنفسه في ھذا اليوم المجيد كمولوالھا لما اھتم الرئيس وجاء 

بقدومه وكأن الحفل ليس  عزفت الموسيقى العسكرية احتفاء  

تى أ الب بل لقدوم حضرة فخامة الرئيس.لتخريج ھؤالء الط

 امتبخترا عابسا غير عابئ على عكس بداياته التي اتقدت نشاط

. رؤيته لنعرفإلى  لكن ال مباالته ال تحتاج. اواھتمام اابتسامو

كان سكوته . ل يتعرض لحملة نقد حقيقية ويقرر الصمتفالرج

بها كذلك اجهزته  والتي اقنعته- سعلى نظرية التنفي بناء  

 يريد فليمرر للمعارضة ما نه في سبيل تمرير ماأو -المخابراتية

نام يھم يمرر للشعب ما يقر به عينا وواأل ،تريد من نباح كالكالب

. بمصيدة التسلل في كرة القدمثيرا نظرية قديمة شبهها ك. به قريرا

. ستمنع كثيرا من االھداف لكنها ذات مرة ستتسبب في ھدف قاتل

وقد دخل بالفعل سكة الذھاب  ،الرئيس ال يعلم ذلك وال يريد، حسنا

يتعلم شيئا غير المشاھد أحد  وال. بال عودة التي دخلها سابقوه

س سيادته وحين جل. ما البطل فيقتحم دون معرفة النهايةأوالقارئ 

مالال سيبدأ إالجزء االكثر أن  وسكنت الموسيقى العسكرية عرفوا

كلمة يفترض . ائد الكلية والوزير والرئيسبكلمات متوالية لق
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 رض الطابور لكن الأطلبة الكلية المتجمعين في إلى  توجيهها

 .ربما ملوا كذلك ولكن يعوض ذلك رھبتهم ورغبتهم. يسمعهاأحد 

كانوا في الصفوف المتأخرة بعيدا عن  ؟ما الحضور فمن لهمأ

مركز االھتمام لذا سرت ھمهمات معتادة كتلك التي تكون دوما 

صل مدرسي من ذوي الثمانين وكأنه ف ،في الصفوف البعيدة

كبر سنا لكنه ذات الرتبة أبدا  ومال عليه ضابط مجاور طالبا.

 :وقال ھمسا

 ؟يشهد تخريجها الرئيس منذ متى وكلية المدنيين-

 .ابتسم وتظاھر للحظة بمتابعة كلمة قائد الكلية

 .منذ وضع خطة اعادة الثقة-

ي لسلسلة قرارات توسيع وتطوير عالموھذا ھو االسم اإل

 .القبول للضباط المدنين لكنه نظر وكأنه ال يعرفها

 ؟أال تتابع التلفزيون-

 .وال وقت انت تعلم لمشاھدة تفاھات. ومن يتابعه-

أن  من الشواھد على الهدف المرتقب.د مزيأرى  ابتسم وھو

 .يريد يتمادى قليال ويدلل بالمزيد على ما

 ل؟ن الخليوال تتابع حتى خا-

 .ساريره للحظة ثم تحفظأقالها وغمز مبتسما فانفرجت 

 .ھذا االستثناء الوحيد-

خذ منه شخصيا الضوء أأن  خليل الذي لم يسكت قط بعد

وبعد انتهاء االستفتاء الذي لم  على تصريح الجيش. االخضر بناء  

 هخاصة بما صاحبوقا زمسمارا في نعش الرئيس بل ربما خايدق 

من مالبسات وما تاله من اشتباكات واعتقاالت حتى في صفوف 

المعارضة المدجنة وحتى انه ليذكر غضب شخص مثل جميل 

فكاره على ذكر قائد الكلية أخرج من . والذي لم يره يغضب قط
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لكنه وجد نجاز جديد عالمي في تعليم العسكرية إك 150 ـلخطة ال

 ؟تلك 150 ـخطة ال ما :من بجانبه يهمس من جديد

مدة زمنية محددة  خطة لتعليم العسكرية في: ابتسم قائال

 .جزء اساسي من خطة اعادة الثقة. ببرنامج صارم

 من وضعها؟-

وسكتوا يتابعون اوائل الكلية وھم يتقدمون يسلمون  لم يرد.

 ھل منهم من سيواجهه ثانية؟ ،ترى. الرئيس وجها لوجه على

 

**** 

 

يوما األخيرة  خارج غرفة العمليات استرجع احداث حياته

مه للعقيد أثر مقابلة إذلك اليوم المحدد مسبقا ففي صباح . يوما

مور الموعد السريع حتى ال تتفاقم األ طبيب ھشام الذي قرر ھذا

عن اعتبار نفسها سليمة وافقت  مه التي كفتأ .المتفاقمة بالفعل

بعد األمر  باستسالم واضح حين فاتحها في على عمل العملية

نظرت له نظرة ذات مغزى . تخرجه العسكري منذ شهر مضى

 .محمود عملت ما شئت يا :وقالت

األمر  بدخوله للكلية واناألمر  ينكر عالقةأن  توتر قليال وفكر

ھل  ؟كانت تعلم منذ البدايةھل . لكنه قرر الصمتأكثر  فرصة ال

مه أستجري . يهمه لم يعد مااألمر  وكأن. ال يهم ؟اآلن علمت

بدلة العسكرية الزال يذكر تأنقه بال ؟ما ھو فماذا عنهأ ،الجراحة

فترة مرة خالل ألول نها تحتها من عضالت مفتولة كو   ھم ماواأل

 نه صار فاتناأعرف حينئذ . 150 ـالكلية وكجزء من خطة ال

الوسامة الطبيعية والعضالت المفتولة وبدلة . من الالزمأكثر 

من فتاة لم يرق لها وما من رجل لم يغر  نه ماأشك  ال. الضابط

يذكر جيدا نظرات  من الكلية.ألول ا وكان ذلك يوم رجوعه. منه
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وقع لم يذھب مباشرة للمنزل وعلى عكس المت. الجميع واقوالهم

ه جلس مترويا على المقهى يسمع كنل. مه واخوته الصغارأليرى 

تباھا قط ومن كان ال يطيقه شادة الجميع بمن فيهم من لم يعره انإ

ن الباب الخلفي مرة ال يتسلل مألول خوه المراھق أوحتى . البتة

مر عجيب أ. تى يسلم عليه ويحتضننه بشوقأحتى ال يراه بل 

الحقيقية لكنه لم يؤثر فيه وال في عزمه وال في رغبته  وساحر.

بل ظل متوثب القلب والنظر والبدن في انتظار صالة العصر 

حين ھاتفه . ما حينها فقد كان موعد عبد هللاأ. لرغبة في نفسه

العمل الذي التحق به إلى  وجده ھنا منذ اسبوع ويستعد للعودة

ذ متى وعبد هللا له ذلك من؟ سوء حظأم  حسن حظ ھو. بعيدا

 تعجب كثيرا.؟ عمل في الصحراءدرجة السفر والإلى  االصرار

. سفل منزله كما اعتاد في الصباأ نه قبل مغادرته سيمر علي  إقال 

ن كان إلعصر وذن مع اإسينتظره . خبره ليتقابال في المقهىألكنه 

 مه بقدومه وھي متلهفة لهأخبر أه اخأأن  ذ البدإوقته قد ضاق 

نظر اليه  ا وتعانقا ثموسلم ،قام اليه. لكنه ظهر بالفعل. اآلن

 .مذھوال

 ؟نتأمن -

وبدأ في سرد ما جرى وما حدث وسر تلك . ضحك محمود

 .العضالت

 وھل كل طلبة الكلية مثلك ھكذا.-

لكن االستفادة  قاسية على الجميع. التمرينات البدنية كانت-

 .متفاوتة

 :وتكلم عبد هللا عن عمله فقال

 . مكان لي ھنا ال  أ اكتشفت-

عبد هللا قد أم أن  من نزوات طيشه مجرد نزوةاألمر  ھل كان

انت يفهم صاحبه من عينيه والتي كأن  تعود ؟تغير كثيرا بالفعل



188 
 

شغول البال لكن محمود نفسه كان م غير مستقرة ولها مائة تفسير.

وكان العصر المؤذن له يشعره بقرب . مورعن مثل تلك األ

 شربا خاللها الشاي والبارد ،ربع الساعةإال  ھي وما. مرامه

دحامه رغم زذاك وراقبا الميدان الذي ازداد اوتكلما عن ھذا 

. تت اللحظة ولمحه خارجاأحتى . عمليات تطويره المزعومة

 .شار لعبد هللاأ

 .اآلن ذھبأس -

. الحاج مصطفى. يفهم قام شاقا طريقه متتبعا خطواتهأن  وقبل

وحين التفت  نتظره ليخرج كعادته لصالة العصر.الذي كان ي

توقفت  ،ثم التي يفعلها. ىولت تلك المرة األحسنا كان. ابتسم

أم  ھل مرت ساعة. مام غرفة العمليات عند تلك اللحظةأذاكرته 

 من التفكير المستمر. نظر فاذا به في الساعة الرابعة ؟ساعتان

. قام واقفا ينظر من شباك غرفة العمليات. مرة بالقلقألول حس أ

يدخل ويطمئنه لكن  اأحد لترصد ع. لكن كانت ثمة ستارة حاجزة

 طبيب التخدير ربما.. تى من الداخلأالجواب 

 ؟دكتور ما االخبار يا-

 الحالة مستقرة-

 نجحت؟ والعملية..-

 الحالة مستقرة!-

واقفا في انتظار دكتور  يتركه وذھب وقد زاد حيرته فبق

 ھشام!
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كنت مستسلما لقدري تماما ولم ! المعامل المركزية العسكرية

في سفينة أو  يصيبني في نقطة ما على الحدودأن  كن التعجبأ

شديدة  ..مهمتي مركزيةأن  لكني كنت اعلم. ما في عرض البحار

اكون ضابطا أن  لذا كان توزيع عملي بعد التخرج. المركزية

الشيخ عمرو الذي كان كالبدر يطل . طبيبا بتلك المعامل الضخمة

بضع إال  ييوميا وال يختف ي  كل شهر صار كالقمر يطل عل علي  

ربما كان ھذا دافعي الوحيد الكمال . ليال متفرقة وليست متصلة

 سألته كثيرا . بدأت ما

 ؟ھذه التلفونات اليست مراقبة-

 ؟مل فما الشبهة في ذلكاألوحدثك عن الحياة والعمل أخي أ يا- 

 ؟ين الشبهة حقاأتعرف أ

 ين؟أ-

يخشى  مم   اآلن حدھمأل أفلو كانت مراقبة لس في سؤالك-

 ؟ھؤالء

 :احسست بالغباء للحظة ثم قلت

 ولكن لو ھذه لالمتناع كما علمتنا يا شيخنا-

 :يضحك ويقول

 من هللا طبعا!إال  ال تخش المراقبة.. صحيح-
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. ي وقت مضىأمن أكثر  الثقة في صوت الشيخ عمرو كانت

يام أمن  وأكثربل األخيرة  من وقت زيارتي لهأكثر أقول  ال

وقتها كان صوت الحق حقا . صباي وشبابه في بلدتنا الصغيرة

وكأن الرجل  اآلن ماأ. لكنه صوت حذر يتحين اللحظات والكلمات

ي نه صار مسئولي المباشر لذا يكلمنأخبرني ، أمربيده األ

ستعدادي بدي كامل اأحين إال  انه لن يخبرني بمهمتي وأخبرني

كان كل كالمه عن التغيير والحاجة  اقتناعي بما يقول.وكامل 

 . مةتغيير لتقوم قائمة الحلم لهذه األلل

 وكيف التغيير-

 سوف تعرف-

 ھل ساشترك فيه-

 نت عندكألهذا -

وكيف سيغير كوني ضابط احتياط في المعامل المركزية -

 .العسكرية

 .نت رأس الحربةأسوف تكون -

 .سانتظر-

 ولى قبل مهمتك الرئيسيةألكن مازالت لديك مهمة -

 ماذا؟-

 تكمل السلسلة.-

 .بحث عن صديقأأن  ھل تريدني وسط االعداء-

 .عداء فقط اخترصدقاء يلبسون لباس األأكلهم -

 ساختار!-

ليس فقط . ل ابحثكنت بالفع. األمر قلتها بعزم رغم غرابة

في ھذا يضا أجديد يصلح لالنضمام بل عن صديق  عن عضو

زكيت اوقاتي الفارغة خالف اجازاتي الكثيرة بمصادقة . المكان

ن إمني سنا ومقاما و صغرأوكان معظم الزمالء . ھذا وذاك



191 
 

كان . فهم خريجو كلية العلوم وھذا على خالفي. تساوت الرتبة

العساكر لهم نفس الشأن ولكن ال يصح مصاحبة العساكر ولو 

 الظل.سلطان جنوبي لكن خفيف كان . كانوا بنفس الدرجة العلمية

كان ھو فكاھة . مائسنان التي تضحك دابيض األأسمر البشرة أ

هو فما سامي . ألكنه ال يصلح. ي مجلس وكان يجاورنا دائماأ

بد ألاإلى  يضا جالسأبد لكنه ألاإلى  عابس ،على العكس تماما

ومن خالل . شاعاتطلقت عليه بعض اإلأ  تكلم حتى يسمع وال ي

 وكان محمود. نه ال يصلح البتةأافكاره ومعتقداته تأكدت تقريره ب

حيانا تغشاه أيكتنفه الصمت والغموض وأحيانا  .تناقضاأكثر 

مه في المستشفى أجازة لعالج إكان قد حصل على . البهجة والخفة

العسكري القريب منا وحين عاد كان تناقضه الزال مع اجاباته 

 .الغامضة

 ؟مكأكيف حال -

 دري!أال -

 ؟كيف-

 معه الغدة! تالورم زال وزال-

العملية كانت الستئضال ورم بدأ في التمدد حول أن  أخبرني

تشوه في الغدد فوق الدرقية. إلى  دىأوثمة خطأ ما . الغدة الدرقية

ه ئھنأھل ؟ مهأواسيه على مرض أھل  ؟كان وضعا دراماتيكيا

الخطأ واسيه ثانية على ھذا أھل ؟ العملية الجراحيةعلى عمل 

قوى من أنه أالصمت لكنه لم يصمت وكأنه يثبت  قررت ؟الوارد

حوالي وماضيي أسألني عني و. شغل باله ن ھذا لم يكن ماأذلك و

أن  اجد مانعأن الجو منعشا والنجوم مضيئة فلم وكا. ومستقبلي

 .افضفض مستمتعا بالنسيم وبمنظر السماء

 . واالرتباك فشل. حياتي سلسلة من النجاحات لشخص مرتبك-
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ا في بلدتي الصغيرة في تعليمي وال دائمأحكيت له كيف كنت 

العاصمة تفوقت حقا وحين كبوت إلى  تيتأوحتى حين ، ساسياأل

وائل تى في كلية الضباط لقد كنت من األبل وح، لم تطل كبوتي

 . نفسهم على الرئيسأالذين سلموا ب

أني  يبدوفقد رشحني الحكمدار لكن . كون منهمأأن  كدت-

 االمور الشكلية فاستبعدني.أحد  خطأت فيأ

 عضالته المفتولة حديثا.إلى  نظرتضحكت 

رض أتك في صالة اللياقة وال قبل لك بنك قضيت جل وقأالبد -

 ؟الطابور

 ي وقتألي في  اوكان متاح بالفعل. كانت ھناك توصية علي  -

 .والحضوراإلنصراف 

 .بد انها توصية عالية المستوى ال-

 ؟ماذا تتوقع .عميد في جهة سيادية-

 تصنعت االعجاب ثم سألت

 قريبك ھو؟-

 يئصدقاأأحد  بل قريب-

 ؟ويخدمك بهذا الشكل-

 .ؤديهأأن  مر ينتظرأيضا مدين له بأنا أ-

 ؟لعميدتدريب يؤدي ضابط تحت الأن  يمكن ذاما

 .ر مسار الحديثسألته لكنه ابتسم ثم غي  

 وماذا عن مستقبلك؟-

ثبات إضحي به في سبيل أربما . يكون كالماضيإال  حاولأ-

 .نفسي

 :الئالنجوم متساإلى  طال النظرأضحك بجانب فمه و

 وكيف تثبت نفسك؟-
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نت ربما تبقى طوال عمرك أ شبه ببرنامج المليونير.أمر األ-

 تجمع مليون تعمل وتعافر وتتعب وتعرق لعلك بعد عشرين عاما

ة واحدة في برنامج سوف لكن في جلس. ربما ربعأو  نصأو 

 . ضعاف ما كنت تستطيع جمعهأتحصل على 

 .عاد النظر لي وھز رأسهأ

 .فهمألست -

السباق من  السلم كامال.. في البدء اخترت الطريق الطويل-

مامي الكثير من أوال دائما لكن ظل أكنت  ،نعمأي . ول مراحلهأ

السريعة الغير بحث عن اللحظة الفارقة والقفزة أ اآلن .المراحل

 .خط النهايةإلى  قفزة واحدة تصل. متوقعة

 :ضحك وقال

 .لكن احذر لربما كانت خطرة-

ھل . ن بدا عليه ھم مماثلإو خبره بكم ھو على حق.أأن  كدت

 :قطع شكوكي بقوله. مهأھو بسبب 

أن  حاولت. في منتصفهإال  في سباقأني  ع  أفلم أنا  ماأ-

عبارة عن كان عوض تقصيري عن طريق طريق مختصر لكنه أ

 . ھم سريعصعوده صعب لكن نزوله سهل واأل. منحدر صعب

 ھل ھدفك الفوز في السباق؟-

 :ضحك وقال

يه على ذحاأأو  حدھمأتخطى أأن  ھدفي فقط ،في الحقيقة ال-

 .قلألا

نصف ممتلئ مازال  بدا وعاء  . حسست براحة مع محمودأ

ال . مستوى خلقه جيد ويصلي باستمرار. فكارواأليقبل الجديد 

بالسخرية وھو كذلك يبحث عن موطئ له إال  يتكلم في السياسة

وحين فكرت في الشيخ عمرو وفي . في السباق والحياة والمستقبل

. ذات اللحظة دق جرس موبايلي وحين نظرت وجدت رقمه
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ا ال وحين رددت وطال بي الوقت وانا تقريب. ماذاأم  ردأترددت 

وحين . اتكلم بل اسمع لكلمات الشيخ عمرو الرھيبة في تلك المرة

 :قال بتلقائية. نا الزلت مذھوالأغلق الخط وأ

 من؟-

 فقلت بتلقائية حمقاء مماثلة

 الشيخ عمرو!-

يسألني أن  ھذا الحدإلى  صدقاءأننا لسنا أس اللحظة فطنا في نف

 :راد تلطيف الجو فقالألكنه . خبرهأن أو

مام جامع إكان . وحدھم يدعى الشيخ عمرأتعلم عرفت أ-

 حببته حبا جما!أالشريف لفترة ولقد 

وببضع جمل قصيرات . تركت الموبايل ونظرت اليه مذھوال

شعوري . اكتشفت عالقة قوية كانت بينه وبين الشيخ عمرو

ت طلب تذكر. بالوحشة انحسر والسر الذي يثقل كاھلي خف عنه

 .خاطرةالشيخ عمرو وقررت الم

 خبرك شيئا عن الشيخ عمرو!أس-

 

**** 

 

 

 أ
 

ھما بدأ من عندي كال اإلنفجار عبر الطريقين. قررت متابعة

للخطة  األولى تكون الشرارةأن  من العجيب. ولكن لكل اتجاھه

شرارة في معمل ما ضمن المعامل . عبارة عن شرارة بالفعل

ماس كهربي أو  ربما تفاعل كيميائي حادثة قد تحدث.. المركزية
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سباب وربما ال يتفرغون لذلك رفة األربما يتفرغون لمع. و.. أوأ

خرى ما الشرارة األأ. ھم بكثير من السببأفالنتيجة ستكون . قط

الساھر في الجهاز  يءفي مكتبي المض فستكون عبر الشاشة.

في طور بدايتها عن صوت  األنباء تابعأجلست . الذي يكاد يغفو

دقائق وتأكد الخبر إال  ھي ما. انفجار مجهول في وسط العاصمة

أن  حسست بحركة في الداخل والخارج وقد بداأ. بوسائل شتى

حدھم الباب أقتحم علي ا. الجهاز الذي كاد يغفو صار يصحو

أنني  خبرهأأن  كدت. ليخبرني بالخبر الرھيب على حد قوله

ي من أمنذ الصباح  أعرفه ن الخبر ھذاأله وجأمازلت ساھرا من 

ها بهلع يقولون. العيسوي قادمأن  يقولون. قبل حدوثه بساعات

بل سيأتي مفزوعا  يأتي..أن  البد. ويحضرون قاعة االجتماعات

أنا  ماأ. وكأنه ال يعرف كيف حدث ذلك. عليه عالمات الغضب

ھكذا . شيئاأحد  ولكن لو لم افعله لما الحظ يءفينبغي لي نفس الش

نه أأعرف  كنت. تت العاشرة حولت المحطات على خليلأوحين 

 اإلنفجار نه سيخصص تلكم الحلقة لهذاأليوم وال ضيوف عنده ا

نه كان ذكيا بما يكفي واتفق بالفعل مع ضيوف ثم اعتذر ألكن البد 

البد خاصة لو كان . فيبدو منطقيا حتى ولو لطاقم برنامجه. لهم

فالغضب المتفجر الباد على وجهه . ھذه الدرجةإلى  يجيد التمثيل

 صابعه اقنعتنيأجبيه وحركات يده واشارات حا كان حقيقيا تماما.

. عليه من قبل اومتفق اكان تسلسل الحديث معروف. شخصياأنا 

ثم الحديث عن . وال الذي يضرب البالدأھمال الحديث عن اإل

 المناشدة. دةصاب غيره ثم المناشأصابه العطن كما أالجيش الذي 

وال للسيطرة على الحريق ثم مناشدة الرئيس بالتدخل أية اإلنسان

سوف يكررھا . بل بالذھاب لنفسه لرؤية مالبسات الوضع

الذين يريدون السبق كما ين يعالمكل اإله ئويكررھا ومن ورا

 . ما العسكريأتم تهيئة الرأي الرسمي ثم العام وھكذا سي لخليل.
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 .االجتماعاتقاعة إلى  احضر حاال-

الخطوات واحدة  ك من المكروفون الداخلي بالمكتب.كان ذل

إلى  .ارتديت الكاب وقمت مسرعا. تتم بسالسةخرى األ وتل

لم . القاعةإلى  الباب السحريإلى  رضيالدور األإلى  سانسيراأل

ولم يشمل كل الضباط وال حتى ، يكن الحضور كثيفا كما توقعت

ذ كما توقعت أولم تتح لي فرصة كبيرة للتأمل . كل الرتب الكبيرة

 وجه القصورأمنفعال يصرخ ويساءل ھذا وذاك عن كان العيسوي 

انفجار ضخم بهذا المكان الحساس في كبرى المعامل -

أو  نمنع الكارثةأن  ولم نستطع ؟العسكرية وبجوار قصر الرئاسة

 . ول من نعرفأنكون األقل  ذن فعلىإ. نتنبأ بها

العميد الزيني والعميد سمير فلهما ادارة قسم طرق أ

 . المعلومات

سكرية والحماية المدنية وھم ن تواصلنا مع الشرطة العاآل-

أو  ينحصر الحريق خالل ساعةأن  ن المكان جيدا ومتوقعويطوق

 .اثنتين

 ھمهم الجميع برأسه

فقط تم  .ضباط المعاملأو  جنودأو  من افرادأحد  لم يغادر-

 عزلهم عن مكان الحريق وامدادھم بفريق طبي مضاف لما عندھم

 ؟يافندم اآلن وما دورنا نحن-

 :ثم قال. حاولأو  رازنظر لي ش. كانت تلك مني

 نتظاھر بالمعرفة!أن  لو كنا لم نعرف فدورنا-

اشار لنائبه اللواء سنهوري وھو بمثابة الرجل التنفيذي ومن 

 .خلفه العقيد يونس

 .بكل ھدوءاألمر  دورك ستعرف ما وراء ما تعرف-

 .شرفأثم نظر للعميد 
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أن  ي قبلعالمنت دورك العكس الصخب واالدالء اإلوا-

. شكل فريقا وضعوا اسبابا نوجه نحن الدفةأن  يسبقنا غيرنا ينبغي

 مقنعة لما حدث وال تملوا من تكرارھا لكل الصحف والقنوات

 .ثم نظر الي  

ان الرئاسة ديوو األركاندورك التواصل مع رئاسة نت فأما أ-

 ھناك من سيستغل ما .اإلنفجار مقرإلى  لترتيب زيارة مشتركة

 . حدث للوقيعة

 .رفعت يدي بالتحية مبديا حماسي

 . علم يافندم-

 الحاضرين يده أحد  رفع

 .ناشد الرئاسة التدخل بالفعل عالمولكن يافندم اإل-

 داراھا بغضب مفاجئبسمة الحت على وجه اللواء 

 ؟أرأيت كم نحن متأخرين.. أرأيت-

 !لمباشرة المهمةاإلنصراف  فلم اكتم بسمتي طلبتأنا  اما

 

**** 

 

 م
 

 كنألم . ھو ما شاب رامي الشامي كان توترا غير عادي

ذن إھو . ن كنت ظننت ذلك مرارا كلما رأيتهإو. من قبل أعرفه

ھذه ظاھرة عامة على . رأيتهم من قبلأني  شعرأمن ھؤالء الذين 

ھو كذلك من . يضاألكن رامي كان مختلفا  ،ية حال وسط البشرأ

معتان عيناه الال. شخاص الباد عليهم الذكاء بشكل واضحاأل

ھيئة ، أحيانا شعره المنكوشإلى  وجبهته الواسعة باالضافة
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 .نه من اوائل دفعتهألذا لم يكن غريبا حين عرفت . العلماء ربما

في دراسة الطب كحال  األولى ي برغبتيذكرن ،طبيب ھو

 شيء ولست راغبا فيشيء  لست نادما على اآلن لكني. الجميع

ما رامي أ. خطة صغيرة ھي. تتمأن  تمنىأاحدة في خطة وإال 

أن  ھذا ما بدا لي مبدئيا رغمأو  .فلم تكن له خطة على االطالق

تاه أجليا في توتره ھذا حين األمر  وبدا. العكس ھو ما ينبغي

راه ھنا أكنت  ،نعمأي . المباشرة األولى التليفون اثناء محادثتنا

لكننا . فراغاأو  قلقاأو  وھناك وھو ال يكف عن التنقل ربما ملال

وحين جلسنا اندھشنا وكأن كل منا قد وجد . لم نجلس وحدنا قط

يضا أنا أو. وجد من يبحث عنه ھكذا عرفت. بغيته في اآلخر

عجيب ليلة طالت وحوار  لكنه لم يعرف!بحث عنه أوجدت ما 

 في اليوم التالي.إال  حوار لم اتذكره طال بنا حقا حتى قرب الفجر.

أي . لذا عرفت انه يوم مختلف ؟انتظر ھل كان ما ؟ھل كان حقا

حداثه التقليدية بين الطوابير أمر النهار مرور الكرام في  ،نعم

. اذج المعتادالعسكرية ومعمل ابحاث الذخيرة موطن عملي الس

الحظ كل الحركات في كل االتجاھات أولكني كنت مازلت مترقبا 

الحظت حركة غير عادية . اءدتناول الغإلى  أذھب لمأني  حتى

 خرآلداخل واإلى  ما ينقلشيء  ثمة. في معمل كيمياء الغازات

العساكر أحد  تظاھرت بالسلطة قليال واقتربت من. لخارجاإلى 

 لم يلحظني العاملين..

 قف انتباه ياعسكري!-

 يءعيننا كاشفة عن شألكن تالقت  ،فعال

 ؟بو عليأ-

 ؟محمود-

سلمنا وقد احسست بالخجل يكتنفني من معاملة عسكرية لزميل 

 .لكن فسرتها له. الكلية
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 .لفت انتباھك فقطأكنت -

ب الكيميائية وانهم تبادلنا الكلمات وعرفت انه من ادارة الحر

ضابط  اسألأن  فكرت. هللا محتواھاإال  ال يعلم شياء  أينقلون 

أن  تراجعت لكني تأكدت. على رتبةأالمأمورية لكنه كان شرسا و

ول من أالمغرب حيث كنت  وبقيت على اعتقادي حتى. مراأثمة 

 أدركتظننتها بسيطة لكني . شاھد السنة النيران في نفس المبني

ورغم سرعة وجود قوات . سوى رأس الجبل العائمأرى  الأني 

 ها الجيدئداأرغم تناقض االلفاظ ورغم والحماية المدنية العسكرية 

بان لم ينته سريعا وربما لم ينته بل ازداد واتصل بماألمر  أنإال 

كافية  تلكن ثالث ساعات كان. صاباتواوقع الكثير من اإلأخرى 

. خرىأنصاف مبان أتى على مبنى كامل وأأن  بعداألمر  يقافإل

لمهجور المالصق للسور القديم في كنا قد تجمعنا كلنا في المبنى ا

ما لسنوات وظل ربأحد  مبنى لم يدخله. قصى منطقة المعاملأ

لكن كان له دور ربما . يعرفأحد  ھميته والأقائما ال يعرف ما 

فلقد تجمعنا كلنا عساكر . وكان دورا اشتراكيا كذلك. ھذه المرة

ونخاف معا ويصلنا بعض الغازات الخانقة ضباط معا نراقب معا 

يين ما بقية العسكريين غير التقنأكنا كل التقنيين في المكان . معا

أنا  ماأ. يقاف الحريقإنوا بالخارج يشاركون في وضع خطة فكا

لقطة معينة إلى  وحين وصلت. لي ورتب الخطوات كما تبدأفكنت 

 عن رامي الشامي!،.. بحث عنهأالتفت حولي 

 

**** 
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تسللت بسهولة من الشباك القصير الذي ناسب ھذا الطراز من 

الحدائق إلى  صلالتففت حول الحديقة المهملة أل. العتيقة يالمبان

كون في أأن  البد. ھتمأكني ال الجو يزداد اختناقا ل. غير المهملة

األخيرة  الدائرة المغلقة قبل مجئ السيد الرئيس وھي الخطوة قبل

القلق الذي . ھناأنا  خيرا لماذاأعلمتني أفي الخطة المنتظرة التي 

حماس من ال يعلم شيئا ؛ حماسإلى  ساورني في البداية تحول

فق ي األف. ولو من بين ذلك موعد نهايتهشيء  وقد صار يعلم كل

 اقتربأن  وقبل. الح الجمع الواقف وفي الخلفية النيران الموقدة

 دكتور؟ماذا تفعل ھنا يا -

جده النقيب عاصم التفت يسارا ال. كان صوتا جانبيا طارئا

 قلت بلهجة حازمة لم تخني سرعة بديهتي و. منوھو من ضباط األ

 .ھناك حاالت اغماء كثيرة جراء االختناق. طلبوني بسرعة-

سرعت الخطى في عيناي كل الجد والتصميم لكنه لم يسكت أ

 .بل لحق بي قائال

 .لفعللكن ھناك اسعاف با-

 توقفت حينها ونظرت له بثبات

مام اللواء محمد رشيد عن تعطيلي المستمر أنت مسئول أھل -

 .في تأدية واجبي

 :تلجلج لحظة وقال

 قوم بواجبيأيضا أنا أ-

 .بناءمن األ ليسومن المكان من الغرباء أواجبك -

 .بدا عليه اللين فقررت التمادي
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جوار المكان قد كنت احترق فأن  شخصياأنا  اتعرف كدت-

تمنعني من اسعاف زمالئي الذين كنت  اآلن نتأوقت الحادث و

 .قد اكون منهم

رتبة وھو األعلى  صرتأني  للحظة انعكست اآلية واحسست

 .التأثر بدا عليه ..وامريتلقى األمن 

 . اذن سأوصلك بنفسي-

نت ھنا تؤدي أاؤدي واجبي وال بأس عليك سأذھب وحدي -

 واجبك.

كملت طريقي وبعيني الثالثة تخيلته واقفا شاعرا أيرد أن  وقبل

بالذنب مما جعلني ابتسم بل وضحكت كذلك ولوال صوت النار 

نبعد عن . ساحة الحريقإلى  وصلت. والناس لسمعني ھذا المغفل

الحدائق على . متر 200البوابة الرئيسية بطريق ملتو طوله 

ق فهو المبنى ترالمح ما المعملأ. مبنى اداريإال  قطعهايجانبيه ال 

. مامه ساحة خالية وساحة انتظار سياراتأالتالي مباشرة ومن 

عمال حماية أبالبشر بين عسكريين و اآلن وكال الساحتين مملوء

أو أحد  لم ينظر الي  . بينهم اآلن وقد صرت. مدنية ومسعفين

فلم تشغلني قط تلك النار وال أنا  ماأ. وكلهم مشغولونأحد  يتساءل

النفس الذي قابله اتساع قنوات التنفس من فرط حتى اختناق 

. ء عمليادبحث عن مكان جيد ألأفقط صرت محترفا . االدرينالين

كان لباسي كامال بالبدلة العسكرية كتب على صدري المالزم 

حدى إا ال بأس من االحتماء برامي الشامي ضابط طبيب لذ

. حداھا ووقفت جوارھاإانتقيت . سعاف العسكريةعربات اإل

معه . لكنه ليس زميال. أعرفه جندي ھو. المصابينأحد  بداخلها

مع السائق  ماموطبيب العربة كان في األ. مسعف لم يلتفت لي

نهم أعتمد الم . جيد. غاثةعادة السيطرة واإلإعمال ينظر بانبهار أل

لكن بالخبر المنتظر . ن بالحريق الذي كاد ينتهييظلون مشغولسي
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ومددت يدي . تقدمت من السيارة. اآلن وديثبات وجإبد من  لذا ال

 .سلم على الطبيبأ

 .مهلهأمد يده بتردد لكني لم 

الطبيب رامي الشامي ضابط طبيب المعامل أنا  مرحبا بكم-

 .اآلن المركزية ھنا نشكركم على المساعدة الجمة لنا

 فزال بعض استغرابه وكاد الثلج. البادج على صدريإلى  نظر

 .ف نفسهعر  بدا ي  يذوب خاصة وقد أن 

 . بو الحسنأحمد أھال يا دكتور معاك دكتور أ-

 شكلك تعب كثيرا-

 .بدا يتظاھر بالتعب والفخر

 . مر كما ترىثالث ساعات يا دكتور واأل-

لم تقل لي خريج دفعة كم ومنذ متى في . شاء هللان إ ھانت-

 ؟الجيش

ن إو. بالفعل اآلن الحريق قد انتهىأن  خذنا الكالم حتى نسيناأ

المسعفين وھو أحد إال  ولم ينبهنا. تبقى ليس سوى دخان ورماد ما

 يسأل الدكتور

 .يا دكتور اآلن لن ننصرفأ-

 .وامرفي انتظار األ-

بدا التضرر على المسعف والتعب على الدكتور فرفع جهاز 

 :الالسلكي يطلب التعليمات وجاءته مسموعة تقول

 نباء عن زيارة مهمة لقادة الجيش أسنبقى في مكاننا فهناك -

 .علم يافندم-

 :بدا الضجر عليه وقال لي

 ذن حتى الصباحإقد ننتظر . تبا-

 :تدخت بدوري قائال

 . يالرئيس قد يأتأن  يقولون كذلك-
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 .مساء الغدإلى  الاااااا ھكذا سوف ننتظر-

 :ضحكت وقلت

 .فالقصر ھنا في الجوار. ال تخش شيئا-

قامة الرئيس يبعد مسافة ال تزيد عن عدة إوكان بالفعل قصر 

 يلكن ھل بالفعل سينفذ بنفسه خطة اغتياله ويأت. شوارع قصيرة

عوانه في الداخل أالشيخ عمرو وأن  مأ. في تلك الليلة المهيبة

لم تطل حيرتي ورأينا . والخارج قادرين على تلكم المعجزة

 .مميزعربات مدرعة متتالية تدخل وينزل منها افرادھا في زي 

 .سيأتي بالفعل. قلت فيها يا عم-

قوات الحرس الجمهوري إلى  قالها الطبيب وھو ينظر

ھذا . المتزايدة التي تمأل المكان وتصنع كردونا خاصا حوله

ولم يعلم الطبيب حينها كيف كان . تيت قبل حدوثهأالكردون الذي 

و ذن لقد صدق الشيخ عمرإ. يدق قلبي وقتها حماسا وخوفا

تحسست حزامي حيث تعلق  واستطاع وقام بدوره وبقى دوري.

به ما تعلق وتابعت قوات تأمين الرئيس وھي تدخل لتسأل كل 

الموجودين عن طبيعة عملهم وسبب وجودھم بل وتفتش اي 

تلكم البدلة العسكرية أم أن  ھل سيحسبونني مدنيا .مدني

 انزلوأ .والأسيارات االسعاف وفتشوھا اقتربوا من ؟ ستحميني

 .الطبيب بدا على استعداد للتفتيش .السائق والمسعفين وفتشوھم

ولما عال الصوت . رفض التفتيشأخرى سعاف إلكن طبيب عربة 

حدھم برتبة عقيد في الحرس الجمهوري ولما علم المشكلة أاقترب 

 :وبخ المفتش وھو برتبة مالزم وقال

 .سفين يا دكتورآ. ھتفتش مالزم مثلك-

 :المالزم وقالإلى  ثم نظر

 . سباب التواجدأفقط تأكد من الهويات و-
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علينا بعد دقائق وحين وحان الدور . وبالفعل لم يكذب خبرا

 ھذه المرة وقبل أستطعحاولت اخفاء القلق لكن لم  ي  نظر في عين

 القصرأن  يبدو فعال. يقول شيئا كان صوت السارينات يدويأن 

 تصور!أمما كنت أقرب 

 

**** 

 

 أ
 

 ض.مر عن طريق بعضهم البعقناعهم باألإمرا صعبا ألم يكن 

في الحضور واتصلت  األركاناتصلت بالرئاسة معلنا رغبة 

ربما التقوا وقد ظن كل . معلنا رغبة الرئاسة في الذھاب األركانب

وربما تناوشوا مختلفين . ھمية الكبرىله الكلمة العليا واألأن  منهم

ربما األمر  لكن ال بأس سيقضى. ما يحاك يءعروا بشوربما ش

؟ متفاءلأنا  لماذا. مرا جديرا بالمحاولةألظل  قضقبل ھذا ولو لم ي  

معظم تلك ؟ ھادئأنا  لماذا. معظم عمليات االغتيال تفشل عادة

شبه بفيلم أاألمر  شعر كأنأ. العمليات تكتشف ھي واصحابها

سيتيح  لكن ھل لو فشلت تلكم المهمة ھل. بلعبة فيديوأو  سينمائي

نقلب بهذا أأن  نا الرجل العسكريأتخيل قط وألم . لي القدر غيرھا

كان ذلك ھو إذا  فعلأل غير العسكري بالمرة لكن وماذا الشك

شاركت أني  ،نعم؟ أي السبيل الوحيد السترجاع مكانة العسكرية

 كثيرا في تنمية تللكم العسكرية المريضة بشكلها الحالي لكني لم

إلى  أنظر ناأف اآلن ماا، أبحت امهني اكان منظور كن مقتنعا قط.أ

ھذا ھو المدخل الوحيد لي والذي استغله جيدا . نتاج كاملةإعادة إ

 .اللواء عيسوي الذي قرأني بحصافة رجل مخابرات حقيقي
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يحصل صراع س األركاننه بعد مقتل الرئيس ورئيس أخبرني أ

الجيش مكروه من فوزير الدفاع ال واضح سيستطيع ھو حسمه.

ليه ھو كمله في غياب من عينه ثم سيتوافق عأسيرفضه الجيش ب

ھكذا . شيء وحينها سيتغير كل. الحكمإلى  وسيصل خالل عام

كون أأن  بل ويسعدني اذن. تصديقهإال  يعد وھكذا ليس امامي

 يساورني في طريقي جزءا من الخطة. كانت تلك االفكار ھي ما

شوارع كانت الشرطة العسكرية  قبلها بعدة. المنطقة المنكوبةإلى 

سيارة وحدي مع جندي سائق  كنت في. تنصب كردونها واكمنتها

. تقل ضابطينأخرى قتنا سيارة اللواء عيسوي وسيارة وقد سب

متر توقفنا في صف قصير  100وحين صرنا ربما على بعد 

 . يشمل ثالثتنا وسيارات التأمين

 ماذا ھناك؟-

 النافذة وقال مفسرا ما رأىقلتها فحاول السائق النظر من 

 .قبلنا اآلن ھناك موكب آخر يدخلأن  يبدو-

كان موكب الرئيس . احدى النوافذ ألرىإلى  اتجهت بدوري

ين رئيس أترى . لقد سبق الجميع بشكل غير متوقع. بال شك

كان الموكب قد انتهى . الداخلإلى  نه قد سبقه بالفعلأأم  األركان

ولمحنا مجموعة من الحرس الجمهوري  .زلنا واقفين بينما ال

أم أن  ھذا موكب جهاز المخابراتأن  مونليعإال  ويحهم. تقترب

ثم رأيت اللواء العيسوي يترجل  ساورني القلق.. أمراألمر  في

رأيت ذلك ترجلت كذلك  من سيارته ومن بعده الضابطان وحين

أن  بدا واضحا تقدمنا عقيد من الحرس الجمهوري. ولحقت بهم.

المسموح إال  لن يدخل من الرئيس ليس اال.أھذا من احتياطات 

االجراءات قد أن  يبدو. قوات تأمينأو  سائقينأو  ال سيارات. همل

حتى على  د حالة الغضب التي تسود البالدددت خاصة بعش  

عداء صارت تمتد من م انهم علموا بأن األأ. القوات العسكرية
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لواء عيسوي القترب منه اثناء شار لي الأ. العسكريةإلى  المدنية

مدخل الموقع وسط صفين من جنود الحرس إلى  مسيرتنا

 .الجمهوري

ھانت المسافة بالفعل بالقرب من  وقد كنا قد اجتزنا البوابة.

الرسمي منه المقرب إال  عالممن اإلھناك لم يكن . مركز االحداث

أحد  مامألكن الركب كان متوقفا . للرئيس يرافق دخوله وجولته

شخصا ما يشرح شيئا ما للرئيس أن  المحترقة وقد بدا يالمبان

 يفترض اآلن في اي لحظة من. جسامالمحاط بما شاء هللا من األ

 ھم.ين المنفذ واألألكن ترى . تتم العمليةأن 

 ؟األركانين رئيس أ-

سألتها للواء عيسوي الذي توقف بالقرب من الركب دون 

 :وقال بدا متوترا قليال. اللحاق به

 .يجيءھناك خالف ما حدث وربما لن -

 مانالصدمة وقلت متجاھال احتياطات األحسست بأ

 والعمل؟-

لنا في حالة عدم التخلص من الرئيس  "الخطة ب"كانت 

تواجد من مأو  حدھماأ نكليهما ھي التخلص م األركانورئيس 

مور حينها حتى يصل العيسوي رئيسا لالركان دارة األإومحاولة 

الختاره الرئيس خلفا ولو قتل الرئيس  األركانفلو قتل رئيس 

حينها سيخلو الرئيس و األركانلصارع الجيش كي يصبح رئيس 

قربا أكثر  وحينها سيصبح لعيسوياإلى  المنصب ويؤول غالبا

إال  المهمتطول أن  ال بأس. يضا حينهاأللخطة التي ستطول قليال 

 . تفشل

فبينما نحسب . خرلم يكذب خبرا ھو اآل األركانلكن رئيس 

مامنا لمحنا قامته القصيرة يحيط به رجال أاالحتماالت السوداء 

الكوماندوز المميزين كذلك والذين اختارھم بنفسه واصطفاھم له 
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. بدال من العمليات الخاصة للوطن صاروا حراسات خاصة لجنابه

المحسوبة كذلك على النظام  القنوات الخاصةأحد  أن الغريب

كيف يتحدى الرئيس ؟ سمحوا لها بالدخول كيف. كانت ترافقه

قرب ھو وربما كان التفسير األ. دريألست  ؟بهذا الشكل الفج

خر ولهذا ما كان يفكر بالفعل باالطاحة باآلكليهأن  سوييتفسير الع

فصال ناإل لكن ما كان يشغل بالي حقا ھذا. تحركنا نحن مبكرا

فكرت  .يجتمعوا في مكان واحد خالل دقائقأن  البد. بينهما

تركت العيسوي فجأة . وقدرت ساستخدم نفس خطة وجودھم ھنا

مظهرا ھويتي للبغال من حوله  األركانواتجهت ناحية رئيس 

 :وقلت

الرئيس يبحث عنك كي تعطي توجيهاتك وتدلي  .سيادة القائد-

 !بتصريحاتك في األمر

 

**** 

 

 م 
 

كيف ؟ ماذا يحركني ؟تقفىأوماذا  ؟بحثأعالم  نا فاعل؟أ ما

ما بعد أم  ھي العسكرية؟ أصرت ھذا الرجل في يوم وليلة

نه أكنت قد خمنت ؟ طموحات حديثةأم  وھام قديمةأأم  العسكرية

منخفض يطل  ،األنظار عن ابعيد. استخدم ھذا الشباك للخروج

فهذا المنعطف يعرج  .يكفيلكنه لم يكن ذكيا بما  .على الفراغ

كنت . حدأيراه أن  على نقطة حراسة خلفية ومن غير المستبعد

من أأو. مكان ھو الخط المستقيمإلى  طريق أقصرأن  مقتنعا

الطرق دائما ھو استخدام الباب ال الشباك. وھكذا قررت الخروج 
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الطريق العام الذي ال  وسلوكأحد  من الباب الذي ال يالحظه

رت عدة سيناريوھات لالنكشاف وحجج حض  . دحأيخشى منه 

وصلت أني  بل. قطأحد  لم يعترضني. لعجبل مقنعة ولكن ويا

فقد رأيته ينسل بنفسي من الجهة الغربية جهة الشباك الذي . قبله

. ما عطله كما توقعت لكنه وصل في النهاية ئاأن شي البد. توقعته

من سبيل غير  فماأنا  ماأ. ظهر نفسه بشكل طبيعيألم يختبئ بل 

ات ذا بعربإوأخرى ق دقائ. وانتظر ھدفه ختباء. ساراقبه.اإل

أن  ماأ. مهمته ستكون صعبة محملة بالحرس الجمهوري تنتشر.

 سوأ من ذلكلكن األ يعتقلونه. ،سوأوھذا ھو األ ،أو يقتله ھؤالء

نتقل برشاقة بين أكنت . يقوم ھو بمهمتهأن  يفعلوا ذلك قبلأن 

خرون اآل وأطفاء إبعضهم اعتبرني رجل أن  شك ال. الحضور

للمكان لكن لو دققوا للبادج  امنيأ رجل اسعاف والبعض مسئوال

لم اسمح . ضابط فيزيائي محمود ابراھيمأني  على صدري لوجدوا

يفتش فببساطة انتقلت من أن  حدسمح ألأم يدقق وكذلك لأن  حدأل

، الرھيب حتى دخل الموكب .نلمفتشياإلى  صفوف غير المفتشين

راه عبر أأ وترجل منه من لم اره قبال بعيني المجردة لكن لم افت

ھتم قط ألم . الرجل القوي الذي كان بطال وصار ثقال. الشاشات

لم عملية اغتيال . يئمام حدث استثناأ اآلن جديا بالسياسة لكني

 يءالعجب سوى ھذا البرمزيد ل يعرفها سواي ولم يقم بها ويا

مامي ورغم أيحدث  فكار لكن شغلني ماتبادلتني األ. الحيران

. ال مرتبكا بحكم العجلة والمفاجأةالتظاھر بالتأمين لكنه كان فع

محاط بحراسة وھمية لرئيس في تلك اللحظة كأي مسئول لذا بدا ا

. ھنا مختلفاألمر  لكن ؟قاتلب كشاتم فما بالأو  ال تمنعه من جاذب

لكن رامي كان يكسر ؟ الرئيسعتدى على الجيش ي  دار في عقر أ

. الموكب بوضوحأرى  راه بوضوح كماأكان يقف ھناك . القاعدة

 ؟ظن عدة مرات لكن ماذا ينتظرأوكانت الفرصة مواتية له كما 
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اقترب مع . الذي وصل وابتعد ثم اقترب األركانھل ھو رئيس 

ذن كان إ. عرج ناحية موكب الرئيس واخترقوه في سالسةأمقدم 

دققت النظر . اآلن دققت النظر فرأيته يستعد. اللحظةينتظر تلك 

يب اتخذته ومع اتخاذه وضع التصو. امنتبهأحد  الأن  ثانية فعلمت

ھو كان من االوائل في كلية الضباط . معه من خلف عربة اطفاء

نقصت درجة أنا  .ھو حصل على العالمة الكاملة في التصويب

نا ھدفي أھدفه اثنان وھو . سهل منهأھدفي . لكن ال بأس. واحدة

للحظة طافت  ؟ناأھل افعلها  ،ولو فعلها؟ ترى ھل يفعلها. واحد

ضرب طوبة كضرب سكين كضرب أن  بي ذكرى قديمة تقول

مطرت أوحين  المهم اجتياز الحاجز النفسي. .رصاصة

صابت ألحظ من أاته الست منتصف دائرة الرئيس لم رصاص

الجميع وھو يخفض رأسه بما فيهم  فقط الحظت. الرصاصات

يتحرك جاريا أن  خفض مسدسه وقبلأوحين . فراد الحراسةأ

 على رأسه مباشرة! ،رصاصتيأنا  طلقتأ
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 لقد صرت وزيرا للدفاع! -

 وكأن. فقط قال ھذا الخبر مجردا .شيء يألم يقل المتصل 

ذن إ. الفرحةأو  التأكيدأو  وكأنه ال يستحق التفكير عادياألمر 

مال اللواء محمود شاھين الجالس في حديقة فيلته في عيد تأسيس آ

 معدنية ربما تنقله ارملية بل جسور الم تكن قصور الجمهورية

التغيير خاصة حول  يامأمنذ األمر  فقد كان قد توقع. بعيدإلى 

ينشدھا الحكم سيتغير وزير فمع رياح التغيير التي . المنتظر

ليس قط ، جدية وجذريةأكثر  يكونأن  والتغيير يجب. الدفاع

وبالطبع . خر مدنيآيير للوجه العسكري ببل ربما تغ. تغيير اسماء

. بل مدني وبدرجة لواء. العسكرية يلن يكون مدنيا ال يفقه شيئا ف

. مدني مشهور حاصل على نوط الشجاعة. مدني وفي للسلطة

سيختاره . فضل كما خمن لنفسه وخمن له غيرهسيكون ھو األ

وحين سلم عليه منذ . لم يكن يعرف العيسوي جيدا. الرئيس

عشرين عاما ليقلده نوط الشجاعة ونظر في عينيه التي يعرف 

ب كذ  ولم ي  . نه شديد الذكاء والطموح والمكرأعرف  ،لغتها جيدا

في غضون عام قد صار الرئيس وفق جدول بدا مرسوما ف ،خبرا

مرة الدائم بدا مكررا يتابع. حديثه عن المؤاأو  بدقة لمن يفقه

ھداف أبواب الناس فجرا بحثا عن أمنية التي تدق وحمالته األ

ھناك . مرألاإلى  لمح كثيراأفي خطاباته . من بدت مبتذلةتهدد األ

نستأصله أن  بيننا ويجبيعيش . نكافحهأن  تنظيم سري ينبغي

نه كان أالتي خاضها قال بالخطأ نية ورات التلفزيحدى الحواإوفي 

خر والبعض اآل غلب الناس بدا غير مصدقأ. عضوا فيه بالفعل

أو  ظهر تفاعال وبلغ بالفعل عن بعض التحركات المشبوھةأ

إلى  األمر لكن في النهاية لم يصل. محاولة ضمه لذلك التنظيم

ون يريدأو  واعتبر اصحاب تلكم البالغات مريدي شهرة يءش
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ه ن العيسوي رغم كذبأو. حقيقيااألمر  أن لكنه كان يعلم كم. كيدا

شبه بنجم مر ھذا التنظيم األأفي كل وعوده فقد كان صادقا في 

أخرى سنوات لكن عدة . رع الطويلة غير المترابطةذالبحر ذو األ

في تعقب ھذا األمل  نه قد فقدأما إ. مرنست العيسوي نفسه األأ

انشغل في توطيد حكمه وبناء سوره أو  الكائن البحري الهالمي

ذن يتيح للخصم إھذا . ي انشغل بالدفاع عن الهجومأ. وحماية نفسه

أن  ن لم يرغب قطإمحمود توقعا و الهجوم الذي انتظره. الهجوم

ال نه أحين تنبه وعرف  اآلن الهجوم الذي ربما يبدأ به. يحدث

 .يبلغه الخبرأو  يدري من يكلمه

 ؟ن  م  -

 :قالها غير مصدق فسمع من يضحك ويقول

 . ن  نت تعرف م  أ-

 في مثل ذلك اليوم منذ عشرين عاما. ن  بالطبع كان يعرف م  

ذلك الشيخ العالم  وكان ال يصدق حينها بأمر. كان يذكره بقوة

مافيا نها إ واي عصابة!. لزعيم عصابةأقرب  نهأالذي عرف عنه 

ليا آتسيطر تخترق النفوس واالفكار و. تخترق الجميع بالجميع

فقط عاوده  .تلك الصورة ليلتهاإلى  لم يصل. على العقول

لكنه  علن بيعته على عجل.أو. عجاب القديم بشيخه الشريفاإل

حين رأى الحريق بأم إال  لهزل ولم يصدقاإلى  أقرب اعتبرھا

مكانه إعمل ذلك الحريق بمكانه إمن بأن  ساعتها عرف. هيعين

. نفاذ البيعةإوقد قرر . اآلن يتخذ موقفهأن  وانه يجب. فعل ما يريد

وعقله . نه تنظيم يخترق النفوس ويسيطر على العقولإلم يقل أ

كما كانت له  ول من كلمه.أفلم يكن رامي . كان مخترقا من قبل

كانت مهمته ال تقل . حدثت كما خطط بالضبطأخرى غاية 

سيقتل الهدف والثاني سيقتل ألول ا. عن مهمة راميخطورة 

 قطع السلسلة بعد :سياسات التنظيمأحد  وكانت تلك. رامي
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 وھل كان من مخرج لرامي غير. اإلنكشاف وخشية اإلنكشاف

اذن فبيده ال  ؟حوال القتلفضل األأاإلنكشاف والقبض عليه وفي 

الرئيس رصاصات رامي التي حصدت بالفعل أنتظر  .بيد غيره

 األركانصاب رئيس أرسه ومقدم في المخابرات والباقي وحا

وكأنه متورط في بدا الذي  األركانرئيس . ن من رجالهيواثن

مر بترقيته ومنحه نوط الشجاعة فقد قتل من كاد يقتله أالمؤامرة 

. راد من شرف يضمن استمراره بالعسكريةأ وبذلك حقق له ما

الذي سرعان ما صار وزيرا  يحل محله العيسويأن  مرأھم واأل

نه أحتى . على المؤامرة التي مهدت له الطريق متأمر. فرئيسا

عاد تكريمه وترقيته بصفته ھذا الشجاع الذين وقف في وجه أ

وظن . مرحينها نسي محمود األ. اعداء الوطن وقتلوا رمز الوطن

ي نه لم يكن قط منهم ولم يتبق فأعداء الوطن وأنه بالفعل قتل أ

ھداه الفرصة كي يصير أغير صورة رامي فقط كصديق ذھنه 

ب التقنية في الجيش الشأن الذي قلده المناص؛ صاحب ھذا الشأن

خر والذي زوجه بمن يريد دون عناء والذي وصل واحدا تلو اآل

ممن نساه دھرا ؟ لكن ممن. يسمع ذلك الخبرأن إلى  به فيما يبدو

لكنه  تلكم المؤامرات.حديث الرئيس حول حين إال  ولم يذكره قط

 .كان ينساه من جديد عمدا

 كيف عرفت؟-

 قد اقوم به! سهل ماأذا ھ-

 رغم انه صار في عقده الخامس-قالها . قالها الشيخ عمرو بثقة

زال يسمعه باعجاب  بنفس صوته العميق الرزين وكأنه ما -اآلن

كيف تطوف كل تلكم الذكريات . يا هللا. في المسجد حين مراھقته

ثم صديقه الذي . بوھاأثم ندى و ،الدرس ،المسجد. أسه معافي ر

والكلية والمقهى والجيش والمانجو! ارتشف  اآلن سافر بال رجعة

خر من االتصال وب العصير متمهال بينما الطرف اآلرشفة من ك
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. ھو ھو الشيخ عمرو بنفس رزانته. الصوتي ال يستعجله البتة

نظر . يفكر في اتباعه نه مازالإ به! انه مازال معجبإ ،ويحه

خر من الحديقة اآلزوجته التي كانت على الطرف إلى  بسرعة

زوجته التي مازال . لهبوط للسباحة مع ابنتهااإلى  تستعد بدورھا

حس أ. يضا وھي التي خطفته من الشيخ منذ سنينأبها  امعجب

 :بتوازن ما بداخله جعله يسأل بجدية ولهفة

 ؟يضا ستقوم بهأوماذا -

 .نت به ونعينك عليهأستقوم  ما-

وكأنه . يقولها ببساطة وكأن مفاتيح عقله الزالت في جعبته

. شابا ولم يعد كهال بدرجة لواء اشيب الفودينأو  الزال مراھقا

نه قد يلقى القبض عليه بذات تلك أيقولها بسهولة وكأنه ال يعرف 

القبض على أن  من غيرهأكثر  لكن محمود كان يعرف. السهولة

نه ال أكما . مما ينفعأكثر  ويضر بال فائدة حقا  شيء  ھذا ھو مثل

. العواصف في ذھنه ال تهدأ زال يحبه ال ريب! ما .يريد

ولما طال صمته سمع . التناقضات عادت تعصف به بال رحمة

 :تصال بقولهمن ينهي اإل

 .مبروك-

نه أو. نه ھو من سيكلمه بعد ذلكأكان يعرف . واغلق الخط

 ؟ن  كتاف م  أيصل على  ن  م   ،لكن العبرة. معاونتهھو من سيطلب 

ما سر . لم ذلك الشيخ من الماضيلم يتعأ ؟ن  سيكون جسرا لم   ن  م  

عزة  ؟بمحمود اآلن ھل سرھا قوة الفكرة التي تعصف؟ تلك الثقة

فهوى النفس  ،نه يبالغأأم  ،بقىأخرة خير ولدنيا بالدين واآلا

 ؟وھوس السلطة ربما أقوى ويبقى هللا غفور رحيم

 أبي؟ لن تجرب الماء ياأ-

مها ألكن . وذلك الجمال تليق بهذا االسم قالتها فينوس ببراءة

 :تهبط وقالتأن  ندى اقتربت منه دون
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 ؟ماذا كان ذلك االتصال. مالك-

 صرت وزيرا للدفاع!-

 بدا عليها الوجوم للحظة

 الحق؟ھل تقول -

ت فاقتربت لتحتضنه وقالت غير مصدقة بصو سهھز رأ

 .متدرج العلو ترافقه ضحكة ودمعة

 .يام حياتيأسعد أھذا -

 ثم استدركت

 .ال لكن-

 :نظر لها متعجبا فقالت بعيون تضيق مكرا

 .يام حياتي حين تصبح رئيساأعد سأ-

 ثم نظرت بتحد

 نك الزلت ال تريد؟أم أ-

خذ يتمشي أليبعدھا عنه و شاح بيدهبدا عليه التردد والحزن وا

حتى صرخ . تطالبه بالرد وھو ال يرد. حول المسبح وھي تالحقه

 وقفز في الماء بمالبسه التي ابتلت! ،فجأة بصوت عال

 حينها ضحكت ابنته وظلت تضحك بينما ظل ھو عابسا!

 

 

 -تمت-
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تبدو هذه الرواية، في واحد من وجوهها
عمال أديبا ذا طبيعة سياسية. إال أنها

يمكن أن تكون عمال ذا طبيعية بوليسية شديد الحبكة.
بل وربما يمكن قراءتها على أنها عمل

ذو طبيعة مستقبلية، في بيئة سياسية غير مستقرة.
كما أنها رواية عابرة لالزمنة بين ماض قريب
ومستقبل خطر؛ لتتحدث عن نظام حاكم يعجز

عن مواجهة مشكالته المتفاقمة، وعن تنظيم اخطبوطي
يمد أذرعه ليتحكم ببعض المفاصل من دون

أن يكون بوسع أحد أن يطاله أو أن ينال منه شيئا.
وهو تنظيم إذا بدا ذا طبيعة متكتمة،

فانه يستخدم وسائل ”ماسونية“ يحاول من
خاللها أن يستقطب ”قيادات“ قبل أن يقوم

بتوجيهها لتنفيذ مخططاته، من أجل أن يحكم.
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